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1. SARRERA
Hiznet Hizkuntza Plangintza graduondokoaren amaierako sakontze egitasmoa egiteko, argi neukan
gazteek sare sozialetan dauzkaten hizkuntza ohiturak aztertu nahi nituela. Nagusiki, bi arrazoigatik: alde
batetik, euskararen normalizaziorako interesgune garrantzitsua delako ezagutzea nerabeek zenbat erabiltzen
duten euskara testuinguru informaletan eta, era berean, zer nolako euskara darabilten; eta bestetik,
interesgarria delako jakitea euskal hiztun gazteek zenbateko lekua ematen dioten euskarari sare sozialen
bidezko komunikazioan, zeina bihurtu baita haien eguneroko —eta ia uneroko— harreman bide nagusietako
bat.
Sakelako telefonoa ezinbesteko tresna bilakatu da sozializatzeko, eta bereziki nerabeak eta gazteak baliatzen
dira Internetera lotutako aplikazioez eta sare sozialez, fisikoki gertu zein urruti dauzkaten lagunekin
harremanak izateko. Gazteen Euskal Behatokiaren 2016ko ikerketa baten arabera 1, 15 eta 29 urte bitarteko
gazteen %99k erabiltzen dituzte sare sozialak, eta batez beste, gazte bakoitzak lau sare sozial erabiltzen ditu:
gazteen %98k darabilte Whatsapp; %70,6k, Youtube; %70ek, Facebook; eta %48,1ek Instagram. Eguneroko
komunikazio ohiturak aldatzeak, halabeharrez, aldaketak dakartza hizkuntzen erabileran ere, eta horixe
neurtu nahi izan dut.
Azterketa egiteko, neure jaioterriko institutura jo dut hango ikasleen jarduna ezagutzeko, Ondarroako
Institutuko Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasleengana —16 eta 19 urte bitartekoak—. Lehenik eta behin,
etxean, ikasgelan eta kaleko lagunartean dauzkaten hizkuntza ohiturak aztertu ditut, eta ondoren, Whatsapp
eta Instagram sare sozialetan zer hizkuntza ohitura dauzkaten behatu dut. Bi sare sozial horiek aukeratu ditut,
gehien erabiltzen dituztenak direlako, alde handiz.
Lana hasi aurretik banituen hipotesi batzuk. UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko Goizane
Aranak eta Eneritz Albizuk 2017an aurkeztutako azterketa baten arabera 2, Ondarroan ezagutza eta erabilera
%79koak dira, eta gazteen artean erabilera %92ra igotzen da, arau soziala, kalean, euskara delako. Beraz,
euskararen erabilera handia espero nuen etxean, ikasgelan eta kaleko lagunartean; aldiz, uste nuen sare
sozialetan nabarmen apalduko zela euskararen erabilera, gaztelaniaren eta, neurri batean, ingelesaren
interferentzia handiagoagatik. Izan ere, kontuan izan behar da sare sozialen bidez harreman zirkulua
mugagabe zabal daitekeela: izan daitezke banakako edo taldeko elkarrizketak, familia artekoak,
kuadrillakoak, eskualdeko zein herri arteko lagunen artekoak, edo beste herrialde batzuetako lagunen
artekoak. Inoiz baino ohikoagoak dira errealitate soziolinguistiko ezberdinetako pertsonen arteko
harremanak, eta horrek kode alternantzia hauspotzen du.
Norabide bera erakusten dute, halaber, ikasturtean zehar sakontze egitasmorako oinarri teorikoa osatzeko
asmoz irakurritako erreferente nagusiek ere: kode alternantzia nagusitzen ari da sare sozialetan, eta ez
bakarrik gazteenen artean, ezta ere bakarrik euskal komunitateko kideen artean; hizkuntza nahasketa joera
globala da sareko komunikazioan zein aurrez aurrekoan. Hala argudiatu dute David Crystal 3 eta Orreaga
Ibarra Murillo4 linguistek hainbat liburutan.
Sakontze egitasmo hau egin ahal izateko ezinbesteko bidelagun eta gidari izan ditut Ondarroako Institutuko
Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasleak, Bakarne Aretxabaleta Bedialauneta institutuko euskara irakaslea eta
Kike Amonarriz Gorria tutorea. Eskerrik asko denoi.
1
2
3
4

Euskadiko gazteak sare sozialetan, Gazteen Euskal Behatokia (2016ko urria)
Bermeo eta Ondarroa, hizkuntza garapenean eragriten duten faktoreak, Goizane Arana eta Eneritz Albizu (UEMA,
2017)
El lenguaje e Internet, David Crystal (Cambirdge University Press, 2002); Txtng. The gr8 db8, David Crystal
(Ofxord Unversity Press, 2008); Internet linguistics, David Cristal (Routledge, 2011)
Nafar euskaldun gazteen ahozko diskurtsoa, Orreaga Ibarra Murillo (Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 2011); El
euskera de ayer y de hoy: variación y contacto, Orreaga Ibarra Murillo (Pamiela, 2018)
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2. HELBURUAK ETA METODOLOGIA
Sakontze egitasmo honetan bi helburu zehaztu ditut hasieratik: lehenengoa izan da euskararen erabileraren
dimentsioa neurtzea aukeratutako erabilera eremuetan —nagusiki Whatsapp eta Instagram sare sozialetan,
baina baita ere etxean, ikasgelan eta kaleko lagunartean—; neurketa horrekin batera, bigarren helburua izan
da erreparatzea ea zenbaterainokoa den kode alternantzia, zein hizkuntza erregistro erabiltzen dituzten eta
zelako idazkera darabilten.
Bi helburu horiek lortzeko, honako metodologia hau erabili dut:
Lagina aukeratzeko Ondarroako Institutura jo nuen, bi arrazoigatik: alde batetik, herria euskararen arnasgune
bat delako —8.397 biztanle zituen 2018an, INEren arabera—, eta interesatzen zitzaidalako jakitea
euskararen kaleko erabilera hain handia den herri batean zelakoa den erabilera sare sozialetan; beste aldetik,
laginaren potentzialitateagatik, Ondarroan adin horretan —batxilergoan, 16-18 urte bitartean— dagoen
hezkuntza zentro bakarra delako. Ondorio estatistikoen Parte hartzea atalean (3.1.1. puntua) hobeto
azalduko dudan bezala, 2018-2019 ikasturtean 79 ikasle egon dira matrikulatuta batxilergoko 1. eta 2.
mailetan; horietatik 72k parte hartu dute soslai soziolinguistikoa eta teknologikoa neurtzeko pausoan (lagin
osoa), eta 50ek sare sozialetako jardunarenean (lagin hautatua).
Ez dira 16-18 urte bitarteko Ondarroako gazte guztiak, baina adin horretan herrian batxilergoa ikasten ari
diren guztiak zentro horretan dabiltzanak dira. Ideia bat egiteko, Eustaten arabera 2001ean eta 2002an
Ondarroan bizirik jaiotako 134 pertsonen %47,7k hartu dute parte lagin osoan; horiez gain, 19 urteko beste
ikasle ondarroar bat ere badago laginean, eta Markina-Xemeingo beste zazpi ikasle —16 urteko bat, 17
urteko bost, eta 18 urteko bat—.
Ikasleek euren borondatez hartu dute parte sakontze egitasmoaren ikerketa soziolinguistikoan, eta euren
datuen anonimotasuna eta segurtasuna bermatzeko, baimen bat sinatu zuten, 2016ko DBEO Datuak
Babesteko Erregelamendu Orokorrean oinarritutakoa 5. Gainera, anonimotasuna ziurtatzeko, elkarrizketetako
izen-abizen guztiak ezabatu ditut, eta horien ordez izen berberak erabili dut kasu guztietarako: Maite eta
Mikel.
Behin baimena sinatuta, ikasleek Soslai soziolinguistikoa eta teknologiakoa6 deitutako fitxa bana bete zuten
(1. fitxa). Fitxa horren helburua zen ikasleen testuinguru soziolinguistikoa ezagutzea. Bakoitzaren adina eta
generoa jasotzeaz gain, jaso nuen ea zein zen bakoitzaren lehen hizkuntza —hiru urte bete arte jasotako
hizkuntza—, etxean gehien erabiltzen duten hizkuntza —edo hizkuntzak—, institutuan ikaskideekin gehien
erabiltzen dutena eta kalean/kuadrillan gehien erabiltzen dutena.
Horrez gain, galdetu nien ea zein sare sozial erabiltzen duten gehien eta ea nagusiki zein hizkuntzatan aritzen
diren. Euskararen kasuan, zehaztapen bat egiteko ere eskatu nien: ea euskara batua ala herriko hizkera
erabiltzen duten —kasu honetan, ondarrutarra edo markinarra—.
Fitxak bete eta jaso eta gero, ikasleei eskatu nien Whatsapp, Instagram eta Facebook sare sozialetan izandako
jardunaren pantaila-argazkiak ateratzeko eta posta elektroniko bidez neuri bidaltzeko. Azterketa egiteko
corpus nahikoa izateko baina bolumen handiegia ere ez pilatzeko, erabaki nuen bi egunetako jarduna
bidaltzeko eskatzea: astegun batekoa —asteazken bat— eta asteburuko egun batekoa —larunbat bat—.
Hartara, aukera handiagoa izango nuen soslai ezberdinetako pertsonekin eta taldeekin izandako elkarrizketak
jasotzeko: aste barruan hezkuntzari eta eskolaz kanpoko jarduerei lotutakoak batez ere—kirola, dantza,
musika...—; asteburuan, berriz, aisialdiari lotutakoak.

5
6

Ikasleek sinatutako baimenaren eredua Eranskinak atalean ikus daiteke.
Ikasleek betetako Soslai soziolinguistikoa eta teknologikoa fitxaren eredua Eranskinak atalean ikus daiteke.
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Lagina kutsa zezakeen faktore bat saihestu nahi nuen, Orreaga Ibarrak El euskera de ayer y de hoy:
variación y contacto (Pamiela, 2018) liburuan aipatzen duen behatzailearen paradoxa, eta, horregatik,
abenduko bi eguneko jarduna bidaltzeko eskatu nien ikasleei: abenduaren 19koa (eguaztena) eta abenduaren
22koa (zapatua).
Otsailaren erdialdean jarri nintzen harremanetan ikasleekin, beraz, ia bi hilabete lehenagoko jarduna aukeratu
nuen, behatzailearen paradoxa ez gertatzeko. Izan ere, Orreagak esplikatzen duen moduan, frogatuta dago
hiztun batek badakienean norbait haren produkzio linguistikoa aztertzen ari dela, ohi baino gehiago zaintzen
duela produkzioa, eta ez duela berba egiten —edo idazten— normalean eta testuinguru informal batean
egiten duen bezala.
Gainera, berariaz aukeratu nuen aste hori, Ondarroan gazteek ohitura dutelako Gabon egunaren aurreko
zapatuan kuadrillako bazkariak eta afariak antolatzeko: kale giro eta parranda giro berezia egoten da zapatu
horretan (abenduaren 22a, iaz), eta pentsatu nuen egun horrek eta egun horretarako prestaketak eragingo
zuela sare sozialetan ere elkarrizketen jarioa handitzea.
Alabaina, ikasle batzuek otsailerako ezabatuta zeuzkaten abenduko hizketaldiak, eta beste data batzuetakoak
bidali zizkidaten: abenduaren 12koak (ikasle batek); abenduaren 26koak (ikasle batek); abenduaren 27koak
(ikasle batek); urtarrilaren 12koak eta urtarrilaren 19koak (ikasle batek); urtarrilaren 16koak (ikasle batek);
otsailaren 20koak eta 23koak (ikasle batek); eta otsailaren 21ekoak (ikasle batek). Egotekotan, otsaileko
hizketaldiak bidali dituzten bi ikasle horien jarduna egon daiteke behatzaileak kutsatuta, baina gainerako
ikasleen jardunarekin konparatuta, ez dauka kutsadura zantzu agerikorik.
Pantaila-argazkietan jasotako hizketaldi bakoitzarekin batera, hari lotutako Elkarrizketaren testuingurua7
izeneko fitxa bidali zidaten (2. fitxa). Fitxa horrek informazio garrantzitsua eman dezake hobeto ulertzeko
zer garrantzia daukaten berbalagunen soslaiek hizkuntza ohitura batzuk ala beste batzuk aukeratzeko garaian.
Fitxa horretan hizketaldiko parte hartzaileen informazio hau jasotzen da: elkarrizketa biren artekoa ala
taldekoa den; berbalagunaren/berbalagunen adina eta generoa; berbalagunaren hizkuntza gaitasuna
—euskalduna ala euskaraz ez ote den ondo moldatzen, eta hala bada, zein hizkuntza darabilen— eta
taldekideen arteko ohiko hizkuntza; ikaslearen eta berbalagunaren/berbalagunen arteko harreman mota
—lagunartekoa,
ikaskidea,
familiakoa,
bikotekidea
edo
besterik—;
eta,
azkenik,
berbalagunaren/berbalagunen bizitokia —Ondarroa, eskualdea (Markina-Xemein den kasuetan, hala zehaztu
dute) ala eskualdetik kanpokoa (nongoa den zehaztuta)—.
Denera 224 hizketaldi bidali dizkidate 50 ikaslek: horixe da sakontze egitasmoan aztertu dudan corpusa.
Azterketa egin ahal izateko, hizketaldi guztiak transkribatu ditut, eta excell koadro batean txertatu ditut
elkarrizketa guztiak, bakoitzari dagokion informazio osagarriarekin batera, Elkarrizketaren testuingurua
fitxan jasotako aldagai guztiekin. Aldagai guztiak excel programan jasotzeak asko erraztu dit lana aldagai
jakinen gaineko irakurketak bizkorrago egin ahal izateko, eta datu estadistikoak ateratzeko.
Horrez gain, corpusaren azterketa linguistikoa egin ahal izateko, beste excel bat osatu dut, 224
hizketaldietako ekoizpena galbahetik pasatzeko eta hasieran aipatutako bi helburu nagusiak neurtu ahal
izateko: euskararen erabileraren dimentsioa, alde batetik; eta kode alternantzia, erregistroa eta idazkera
moldea bestetik.
Lehen helburua betetzeko, 224 elkarrizketak bi taulatan banatu ditut: batean, hizkuntza bakarrean egindako
elkarrizketak jaso ditut —euskara, gaztelania edo besterik—; bestean, kode nahasketa daukaten elkarrizketak
jaso ditut, zehaztuta zein den hizkuntza nagusia. Hizkuntza bakarrean egindako elkarrizketen taulan
sartutakoen artean beste hizkuntzaren/hizkuntzen presentzia %20tik beherakoa da. Aldiz, kode nahasketaren
taulan dauden elkarrizketetan, beste hizkuntzaren/hizkuntzen presentzia %20tik gorakoa da.
7

Ikasleek pantaila-argazki bidez jasotako hizketaldi bakoitzaren inguruan betetako Elkarrizketaren testuingurua
fitxaren eredua Eranskinak atalean ikus daiteke.
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Corpusaren gaineko azterketa egiteko eta ondorioak ateratzeko, marko teoriko gisa, nagusiki Sarrera-n
aipatutako bi linguisten lanak erabili ditut: David Crystalenak eta Orreaga Ibarrarenak. Era berean,
baliagarriak izan zaizkit Hiznet graduondokoaren 2018-2019 ikasturtean landutako ikasgaietan ezagututako
beste hainbat erreferentzia ere. Erreferentzia eta iturri guztiak jasota geratuko dira Bibliografia-ren atalean.
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3. LEHEN INKESTA: ONDORIOAK ETA HIPOTESIAK
3.1. Parte hartzea
Ondarroako BHI Institutuko Batxilergoko 1. eta 2. mailetan 79 ikasle daude guztira. Horietatik 72k bete
dute lehen fitxa (Soslai soziolinguistikoa eta teknologikoa). Beraz, parte hartzea %91,1koa izan da
lehenengo pausoan. Aurrerantzean Lagin osoa deituko diot horri.
Bigarren pausoan, ostera, apaldu egin da parte hartzea. 50 ikaslek bidali dituzte eskatutako sare sozialetako
elkarrizketen argazkiak: lagin osoaren (72 ikasleen) %69,4k, beraz. Aurrerantzean Lagin hautatua deituko
diot horri.
Jatorrizko lagin potentziala (79 ikasle) kontuan hartuz gero, lagin hautatuaren pisua %63,3koa izango
litzateke.

3.2. Lehen argazki orokorra
Lehen inkestan jasotako erantzunak zenbaki bihurtuz gero, lehen ondorioa argia da: euskara nagusi da
erabilera eremu guztietan.
Baina bi joera bereizten dira: batetik, erabatekoa da euskararen nagusitasuna ikaskideen artean eta kaleko
giroan (arau soziala da); bestetik, ostera, euskaren erabilera apaldu egiten da sare sozialetan, eta
euskara+gazteleraren (Biak*, grafikoetan) erabilera handitu.
Halaber, argi geratu da ia inork ez darabilela Facebook.
Bi laginetan bertsuak dira erabilera-joera nagusien proportzioak. Beraz, badago oinarria esateko azterketa
honetatik ateratako ondorioak aplikagarriak zaizkiola unibertso osoari, akats tarte handirik gabe. Unibertso
osoa esanda, zera esan nahi dut: Ondarroan ikasten duten 16-18 urte bitarteko nerabe guztiak:

Lagin osoa (72): hizkuntzen erabilera
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Lagin hautatua (50): hizkuntzen erabilera
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3.3. Puntuz-puntuko lehen irakurketa
Ondorengo puntuetan lehenengo fitxan jasotako datuen irakurketa egingo dut atalez atal: lehen inpresioak
eta hipotesiak izango dira. Lehen irakurketa hau egin dut oraindik lagin hautatuak bidalitako sare sozialetako
elkarrizketen corpusa aztertu gabe. Behin corpus hori transkribatu, ordenatu eta aztertutakoan, orain
egindako irakurketak eta hipotesiak berretsi edo moldatu egin daitezke. Gerta daiteke, baita ere, hipotesiok
bertan behera geratzea; ikusiko dugu.
Lehen irakurketa hau egiteko, bi laginak hartuko ditut kontuan: lagin osoa eta lagin hautatua. Bataren eta
bestearen datuetatik sortutako infografiak erabiliko ditut datuak irudikatzeko eta konparazioak egiteko.

3.3.1. Adina

Adina

Adina

2%
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8 %1 %
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16 urte
17 urte
18 urte
19 urte

42 %
50 %

16 urte
17 urte
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Lagin HAUTATUA

Lagin OSOA

Ez dago distortsio handirik lagin osoaren (ezkerrekoa) eta hautatuaren artean. Esan dezakegu, hori bai,
lagin hautatuan 17 urtekoek berez daukatena baino pisu handiagoa hartuko dutela.
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3.3.2. Generoa
Lagin hautatuan mantendu egin da genero arteko proportzioa: hamarretik zazpi neskak dira; hiru, aldiz,
mutilak.

Generoa

Generoa

29 %
Neska
Mutil
Ez binarioa

Neskak
Mutilak
Ez binarioa

30 %

70 %
71 %
Lagin HAUTATUA

Lagin OSOA

Genero ikuspegitik erreparatuta, ez dago alde nabarmenik hizkuntza erabilerari dagokionez: ez lagin
nagusian, ez lagin hautatuan. Lagin osoan mutilek euskara pixka bat gehiago darabilte Whatsappen (%76%65); mutilek, ordea, neskek baino pixka bat gutxiago darabilte euskara Instagramen (%65-%76).
Bestalde, oso neska gutxik erabiltzen dute Facebook, eta mutilen artean inork ere ez.
Era berean, aipatzekoa da nesken artean aberastasun handiagoa dagoela lehen hizkuntzan.

Lagin OSOA

Neskak (51): hizkuntzen erabilera
60
2%

50
40

2%

8%
16 %

14 %
25 %

30
20
10
0

75 %

82 %

98 %

92 %
65 %

76 %
25 %
38 %

Euskara+Portugesa
Euskara+Beste
Biak+Beste
Biak+Portugesa
Arabiera
Gaztelera+Portugesa
Portugesa
Biak
Gaztelera
Euskara

Etxeko hizkuntza
Kalean/kuadrillan
Instagramen
Lehen hizkuntza
Ikaskideekin
Whatsappean
Facebook
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Lagin OSOA

Mutilak (21): hizkuntzen erabilera
25
5%

20

5%

24 %

24 %

15
10

81 %

71 %

100 %

95 %

76 %

5

30 %

Biak
Gaztelera
Euskara

65 %

0
Etxeko hizkuntza
Kalean/kuadrillan
Instagramen
Lehen hizkuntza
Ikaskideekin
Whatsappean

Lagin hautatuan ere antzekoak dira joerak:
Lagin HAUTATUA

Neskak (35): hizkuntzen erabilera
40
3%

35
30

17 %

9%
26 %

25
20
15
10

74 %

80 %

5
0

97 %

15 %

94 %
66 %

76 %
20 %
60 %

Euskara+Beste
Biak+Beste
Biak+Portugesa
Arabiera
Gaztelera+Portugesa
Portugesa
Biak
Gaztelera
Euskara

Etxeko hizkuntza Kalean/kuadrillan
Instagramen
Lehen hizkuntza
Ikaskideekin
Whatsappean
Facebooken

3.3.3. Lehen hizkuntzak
Soslai linguistiko bakar bat desagertuko da lagin hautatuan: lehen hizkuntza bakarra gaztelera duten
ikasleena (2 dira), ez dutelako parte hartu lagin hautatuan. Ezingo dugu ziurtatu horiek zein hizkuntza ohitura
darabilten sare sozialetan (ziurtatu ez, baina ezagutu dezakegu, lehen fitxan adierazi baitituzte euren
hizkuntza ohiturak).
Gainontzean, beste hizkuntza soslaien proportzioak mantendu egiten dira lagin hautatuan.
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Lehen hizkuntza

Lehen hizkuntza

Euskara
Biak
Gaztelera
Gaztelera+Portuge
sa
Portugesa
Arabiera

1%
3% 1% 3%
18 %

74 %

Euskara
Biak
Gaztelera+Portug
esa
Arabiera
Portugesa

2% 2% 2%
22 %

72 %

Lagin OSOA

Lagin HAUTATUA

3.3.4. Etxeko hizkuntza
Hamar ikasletik zortzik euskara dute etxeko hizkuntza: ez dago ia aldaketarik bi laginen artean.
Gainontzeko etxeko hizkuntzen proportzioak ere ia berdin mantendu egin dira (gaztelera; biak;
gaztelera+portugesa; portugesa).
Aipatzekoa da euskarak presentzia handiagoa duela etxeko hizkuntzan lehen hizkuntzan baino: zortzi
puntu gehiago. Hau da, lehen hizkuntza euskara hutsa ez duten batzuk ere etxean nagusiki euskaraz bizi dira.
Badago hemen ondorio aipagarri bat: kalean arau soziala euskara bada, eta arau sozial hori indartsua,
bizia, erabilgarria eta erakargarria baldin bada —eta Ondarroan hala da—, etxera ere sar daiteke arau hori,
etxean ere euskararen erabilera handituz.

Etxeko hizkuntza
1%
7%

3%

7%

82 %

Euskara
Biak berdintsu
Gaztelera
Gaztelera+Port
ugesa
Portugesa

Etxeko hizkuntza
8%

2% 2%

Euskara
Gaztelera
Biak
Gaztelera+Portu
gesa
Portugesa

8%

80%
Lagin HAUTATUA

Lagin OSOA

3.3.5. Ikaskideen arteko hizkuntza
Euskara da arau soziala etxetik kanpo, argi eta garbi: bai eskolan (%98-%99), ikaskideen artean, eta baita
ere kalean/kuadrillan, hurrengo puntuan ikusiko dugunez.
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Ikaskideen arteko hizkuntza

Ikaskideen arteko hizkuntza
2%

1%

Euskara
Biak berdintsu

Euskara
Biak berdintsu

Lagin HAUTATUA

99 %

98 %

Lagin OSOA

3.3.6. Kaleko/kuadrillako hizkuntza
Kalean eta kuadrillan ere bakarrik euskaraz edo nagusiki euskaraz egiten dute hamarretik bederatzik. Oso
gutxi dira kalean gazteleraz edo euskaraz+gazteleraz bizi direnak, eta proportzioa mantendu egin da, gutxi
gorabehera, lagin osotik hautatura: %7-%6 dira.

Kaleko/kuadrillako hizkuntza
3%

Kaleko/kuadrillako hizkuntza
4%

4%

2%

Euskara
Biak berdintsu
Gaztelera

93 %

Euskara
Gaztelera
Biak berdintsu

94 %

Lagin OSOA

Lagin HAUTATUA

3.3.7. Whatsapp
Erabilera oso handia dauka sare sozial honek: ikasle guztiek erabiltzen dute. Lagin osoan, %97k dezente
erabiltzen dute, eta %3k gutxi. Lagin hautatuan, berdintsu: %98k dezente erabiltzen dute, eta %2k gutxi.
-Hizkuntza:
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Whatsapp: hizkuntza
1% 3% 1% 1%
25 %
68 %

Whatsapp: hizkuntza

Euskara
Biak
Biak+Beste
Biak+Portugesa
Euskara+Portuge
sa
Gaztelera

4% 2%

Euskara
Biak
Biak+Portugesa
Biak+Beste

26 %
68 %

Lagin HAUTATUA

Lagin OSOA

Ñabardura batzuk galdu ditugu lagin osotik hautatura, Whatsappen erabiltzen duten hizkuntzari
dagokionez: gaztelera hutsa (pertsona bakarra) eta euskara+portugesa (pertsona bakarra) darabiltenek ez dute
parte hartu lagin hautatuan.
Argi dagoena da gehiengoak euskara darabilela (%68) Whatsappen. Hala ere, kaleko erabilerarekin
konparatuz, Whatsappen euskara hutsaren erabilera 26 puntu apaldu da (lagin hautatua hartu dut
erreferentziatzat, baina bi laginetan berdintsua da jaitsiera): %94tik %68ra.
Era berean, euskara+gazteleraren erabilera konbinatua (biak berdintsu) esponentzialki handitu da kale
erabileratik Whatsappekora: %2tik %26ra, 24 puntu igoz. Aldiz, inor ez dabil gaztelera hutsez Whatsappen
(bakarra zebilen lagin osoan).
-Hizkera:

Whatsap: hizkuntza

Whatsapp: hizkuntza

Ondarrutarra
Markinarra
Biak (ondarrutarra)
Biak (markinarra)
Biak+Portuges
a
Biak+Beste

Ondarrutarra
Markinarra
Biak (ondarrutarra)
Biak (ondarrutarra)+Beste
Biak (markinarra)
Biak
Biak+Portugesa
Ondarrutarra+Portugesa
Gaztelera
3% 1% 1%
3% 1%
1%

4%

22 %

21 %

64 %

61 %
4%

7%
Lagin OSOA

4% 2%

Lagin HAUTATUA
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Hizkerari dagokionez, ondorio argi bat atera daiteke lehen begi kolpean: inork ez darabil euskara batua.
Ikusi behar da horrek zer esan nahi duen: erregistro eskasia, Whatsappari ez diotela formaltasunik aitortzen
(edozein delarik ere solaskidea)... Corpusa aztertzerakoan erreparatu beharko da ea gazteleraz estandarra
darabilten ala ez, eta euskaraz ea estandarretik jasotako formak eta lexikoak erabiltzen dituzten, nahiz eta
eurak ez jabetu (adibide: korrika, aringaingaren ordez, eta abar).
Ikasle gehienek herriko hizkera erabiltzen dute: ondarrutarra eta markinarra.

3.3.8. Instagram
Erabilera oso handia dauka sare sozial honek ere, baina Whatsappak baino pixka bat gutxiago. Lagin
osoan, %3k bakarrik ez dute erabiltzen Instagram, eta lagin hautatuan %4k. Bi laginetan %90ek dezente
erabiltzen dute, eta gutxi, aldiz, %7k lagin osoan eta %6k hautatuan.
-Hizkuntza:
Ñabardura bat galdu dugu lagin osotik hautatura, Instagramen erabiltzen duten hizkuntzari dagokionez:
euskara+portugesa (pertsona bakarra) darabilenak ez du parte hartu lagin hautatuan.
Euskararen erabilera Whatsappen baino handiagoa da Instagramen: 5 puntu handiagoa lagin bietan (%73
dabiltza euskara hutsez Instagramen; aldiz, %68 Whatsappen).
Era berean, euskara+gazteleraren erabilera konbinatua (biak berdintsu) Whatsappean baino apalagoa da: 3
puntu jaitsi da lagin hautatuan (%22tik %19ra), eta 2 puntu lagin osoan (%21tik %19ra). Aldiz, Whatsappean
ez bezala, Instagramen badabil pertsona bat (%2) gaztelera hutsez (2 pertsona, lagin osoan; bakarra, lagin
hautatuan).
Soslai berri bi ere agertu zaizkigu: euskara+beste egiten duena (pertsona bakarra), eta gaztelera+portugesa
egiten duena (pertsona bakarra). Interesgarria egin zait euskara+beste hori, batetik gaztelerarik ez
darabilelako, eta bestetik ez duelako zehaztu zein den beste hizkuntza hori: ingelesa izan daiteke edo
besteren bat. Deigarria da, gainera, bera delako bakarra euskaraz bi erregistro erabiltzen dituela dioena:
ondarrutarra eta batua (hurrengo puntuko 'hizkera' infografietan ikus daiteke).

Instagram: hizkuntza

Instagram: hizkuntza

Euskara
3% 1%
1% 1% 1%

Euskara+Beste
Gaztelera
73 %

Lagin OSOA

2% 2% 2%

Biak+Portugesa
Euskara+Portugesa

19 %

Euskara

Biak

Euskara+Beste
Biak

19 %

Biak+Portugesa
Gaztelera

2%
73 %

Gaztelera+Portugesa

Gaztelera+Portugesa

Lagin HAUTATUA
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-Hizkera:
Whatsappen kasuan bezala, tokiko hizkerak dira nagusi: batez ere ondarrutarra, eta Markinakoen
kasuan, markinarra. Aurreko puntuan esan bezala, ea batua darabilenak corpusean ere erabili duen, eta ea zer
testuingurutan eta zelako solaskidearekin erabiltzen duen.

Instagram: hizkuntza

Instagram: hizkuntza

HIZKERA

HIZKERA

Ondarrutarra
Markinarra
Biak (ondarrutarra)
Ondarrutarra+Batu+Beste
Biak (markinarra)
Biak
Biak (ondarrutarra)+Portugesa
Ondarrutarra+Portugesa
Gaztelera
Gaztelera+Portugesa

Ondarrutarra
Ondarrutarra+Batua+Beste
Markinarra
Biak (ondarrutarra)
Biak (markinarra)
Biak (ondarrutarra)+Portugesa
Gaztelera
Gaztelera+Portugesa
2% 2%
2% 2%

3% 1%
1% 1% 1%
1%
1%

17 %

16 %
9%

6%

64 %

67 %
2%

Lagin OSOA

Lagin HAUTATUA

3.3.9. Facebook
Sare sozial hau ia inork ez du erabiltzen. Lagin hautatuan, %90ek ez daukate konturik Facebooken; %8k
bai, baina begiratzeko erabiltzen dute bakarrik, gainontzeko jendeak zer jarri duen ikusteko, eta eurek ez dute
ezer idazten bertan. Beraz, %2k baino ez dute erabiltzen Facebook: hau da, pertsona bakar batek. Lagin
osoan ere %3 dira bakarrik Facebook darabiltenak (bi pertsona, denera).
Lagin hautatuan, bost pertsonek erantzun duten Facebookeko hizkuntza erabilerari buruz: aktibo bakarrak,
eta gutxi erabiltzen dutenetako lauk. %60k (hiru pertsonak) euskara (ondarrutarra) erabiltzen dute; %20k
(pertsona bakarra) euskara(ondarrutarra)+gaztelera; eta %20k (pertsona bakarra) gaztelera+portugesa.

3.4. Ondorioak: lehen inpresioak, hipotesiak eta zalantzak
Lehen fitxan jasotako erantzunei lehenengo orraztaldia egin eta gero, gogora ekarri nahi ditut
zeintzuk diren Sakontze Egitasmo honen bi helburu nagusiak: euskararen erabileraren dimentsioa
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neurtzea erabilera eremuan; eta, horrekin batera, kode alternantziari, hizkuntza erregistroari eta
idazkerari erreparatzea .
Halaber, aipatu behar da lehen fitxan jasotako erantzunek ez dituztela egitateak ordezkatzen, baizik
eta euren buruarekiko daukaten irudia. Corpusa aztertu eta gero ikusiko dugu ikasleen pertzepzioa
eta jarduna bat ote datozen.
Hona hemen sortu zaizkidan zalantza, hipotesi eta ondorio nagusiak, puntuz-puntu:
– Euskararen dimentsioa: Euskara da nagusi arlo guztietan, modu nabarian. Bereziki gora
egiten du euskarak ikasgelan eta kalean: argi dago herrian euskara dela arau soziala.
– Euskararen dimentsioa sare sozialetan: Euskara nagusi da Whatsappen eta Instagramen,
baina kalean eta ikasgelan baino indar txikiagoa dauka. Zergatik? Herriko/hurbileko
zirkuluetatik kanpoko jendearekin dutelako harremana? Ala, beharbada, idatzizkoa denez,
kode alternantziaren kontzientzia handiagoa daukate, eta horregatik esaten dute bi
hizkuntzatan dabiltzala sare sozialetan?
– Whatsappen euskara hutsaren erabilera 26 puntu apaldu da lagin hautatuan: %94tik
%68ra.
– Zeintzuk dira gelan/kalean euskara darabiltenak eta, gero, Whatsappen biak
(euskara+gaztelera) edo beste hizkuntza batzuk?
– Nagusiki lehen hizkuntza bat baino gehiago dituztenak dira. Lagin hautatuan, lehen
hizkuntzatzat euskara hutsa ez daukatenen %21k bakarrik idazten du nagusiki
euskaraz edo euskara hutsez Whatsapen (hiru pertsonek). Lehen hizkuntzatzat
euskara hutsa ez daukatenen %79k Whatsappen bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen
dituzte.
– Whatsappen euskaraz bakarrik edo nagusiki idazten ez dutenen artean bakarrik %31k
dute lehen hizkuntza bakarra euskara. Hau da, eleanitz idazten dabiltzanen %69ren
lehen hizkuntza hutsa ez da euskara.
– Ingelesik ez da ageri, eta harritu nau pixka bat. Bakarrik bi pertsonak jarri dute “beste”
hizkuntza bat erabiltzen dutela: batek Whatsappen, besteak Instagramen. Bi kasuetan ez dute
zehaztu ingelesa denik beste hizkuntza hori.
– Fitxategian ez dago jakiterik ezer kode alternantziari buruz, baina aurreko puntuari jarraituz,
izan daiteke uste dutena baino ingeles gehiago erabiltzea: hitz solteak, esapideak... Bi
ikaslek aurrez-aurrekoan komentatu zidaten ingelesezko berba eta aditz batzuk erabiltzen
dituztela sarri, bideojokoetatik hartuta (rideatu, gangeatu...). Ea agertzen diren corpusean.
– Uste nuen joera nagusia hizkuntza nahasketa izango zela sare sozialetan, baina nagusiki
euskararen erabilera gailentzen da. Hori bai, Whasappen bakar bat ere ez dabil gaztelera
hutsean.
– Euskara baturik ere ez darabil ia inork. Uste izan gabe beharbada erabiliko dituzte gero
batutik xurgatutako formak eta lexikoa. Baturik ezak galdera bat dakar: erregistro gabezia
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daukate? Bakarrik herriko/hurbileko jendearekin daukate harremana sare sozialetan? Forma
jasoagoek/formalagoek/estandarragoek ez daukate lekurik sare sozialetan?
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4. ELKARRIZKETEN AZTERKETA
50 ikaslek bidalitako 224 elkarrizketak aztertu eta gero, honakoak dira emaitza nagusiak:

Elkarrizketetako hizkuntzak
1,34%

12,95%

0,45%

Euskaraz
Nagusiki euskaraz
Gazteleraz
Nagusiki gazteleraz
Ingelesez

2,23%

83,04%

-Euskaraz dira 186 elkarrizketa (%83,03).
-Nagusiki euskaraz dira 5 hizketaldi (%2,23).
-Gazteleraz dira 29 hizketaldi (%12,95).
-Nagusiki gazteleraz, 3 elkarrizketa (%1,34).
-Ingelesez, elkarrizketa bakarra (%0,45).
Laburbilduz:
-Euskaraz edo nagusiki euskaraz dira 191 elkarrizketa, %85,26.
-Gazteleraz edo nagusiki gazteleraz dira 32 elkarrizketa, %14,28.
-Ingelesez elkarrizketa bakarra dago, %0,45.

Elkarrizketetako hizkuntzak
0,45%

14,29%
Euskaraz+nagusiki
euskaraz
Gazteleraz+nagusiki
gazteleraz
Ingelesez

85,27%
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Corpusaren azterketatik ateratako zenbakiek erakusten dute euskararen erabilera handia dela sare
sozialetan: hamar elkarrizketatik zortzi pasatxo euskara hutsez dira, eta hamarretik zortzi eta erdi
euskaraz edo nagusiki euskaraz.
4.1. Pertzepzioa vs errealitatea
Hain zuzen ere, sare sozialetan euskararen erabilera hain handia izateak beste ondorio bat uzten
du agerian: ez datoz bat Ondarroako institutuko nerabeen pertzepzioa eta errealitatea. Corpusa
elikatu duten 50 ikasleek osatutako lagin hautatuan zioten euskararen erabilera %68koa zutela
Whatsappen eta %73koa Instagramen; aldiz, errealitatean, Whatsappen %83,41ekoa da euskararen
erabilera eta Instagramen %78,95ekoa —euskara eta nagusiki euskara kontuan hartuta, %84,88koa
eta %89,47koa, hurrenez hurren—.
Hona hemen sare sozial bakoitzeko emaitzak:

Whatsappeko elkarrizketak: hizkuntzak
0,49%

1,46%

13,17%
1,46%

Whatsappeko elkarrizketak: hizkuntzak
0,49%

14,63%

Euskaraz
Nagusiki euskaraz
Gazteleraz
Nagusiki gazteleraz
Ingelesez

83,41%

84,88%

Instagrameko elkarrizketak: hizkun10,53%
tzak
10,53%

78,95%

Euskaraz+nagusiki
euskaraz
Gazteleraz+nagusiki
gazteleraz
Ingelesez

Instagrameko elkarrizketak: hizkuntzak
10,53%

Euskaraz
Nagusiki
euskaraz
Gazteleraz

Euskaraz+nagusiki
euskaraz
Gazteleraz

89,47%

Datuek erakusten dute erabileraren jaitsiera kaletik sare sozialetara ez dela, ikasleek 1. fitxan esan
zuten bezala, 26 puntukoa Whatsappen eta 21 puntukoa Instagramen. Errealitatean, euskara
hutsezko elkarrizketen erabileraren jaitsiera kaletik sare sozialetara ez da hain handia, baizik eta
10,59 puntukoa Whatsappen, %94tik %83,41era; eta 15,05 puntukoa Instagramen, %94tik
%78,95era.

19

Ondarroako nerabeen hizkuntza ohiturak sare sozialetan
Kode alternantzia eta erregistoa

Jon Fernandez San Martin
Hiznet 2018-2019

Edozelan ere, euskara hutsezko elkarrizketak eta nagusiki euskarazkoak batuz gero, erabileraren
jaitsiera txikiagoa da: Whatsappen euskararen erabilera kalean baino 9,12 puntu txikiagoa da, eta
Instagramen 4,53 puntu txikiagoa. Euskararen kaleko erreferentzia bezala euskara hutsezko datua
hartu dut kontuan (%94), eta ez diot gehitu biak berdintsu aldaeraren gainerako %2a, ez delako
nagusiki euskaraz aldaeraren parekoa.
Irakurketa globalago bat ere egin daiteke, Whatsappeko eta Instagrameko datuak batuta. Horrela,
esan daiteke sare sozialetan euskara hutsezko elkarrizketak direla %83,04, kalean baino 10,96 puntu
gutxiago. Euskara hutsezko eta nagusiki euskarazko elkarrizketak batuta, berriz, erabilera
%85,27koa da sare sozialetan, kalean baino 8,73 puntu gutxiago.
Euskararen erabileraren autopertzepzioa eta errealitatea bat ez etortzeak hainbat irakurketa izan
ditzake: besteak beste, autoestimu linguistiko txikia, hiperzuzentasunaren presioa, eta ahozkoaren
eta idatzizkoaren kontzientzia ezberdina. Irakurketa horiek guztiak Irakurketa soziolinguistikoa
atalean egingo ditut (5. puntua).
4.2. Sare sozialak, kale berria
UEMAko Goizane Aranak eta Eneritz Albizuk egindako azterketak erakusten du Ondarroan arau
soziala euskara dela. Hori dela eta, euskararen kaleko erabilera handiagoa da etxeko erabilera baino.
Bada, institutuko ikasleen Whatsappeko eta Instagrameko jarduna ikertu eta gero, esan daiteke sare
sozialak kale berria direla, eta, gaur-gaurkoz, esparru horretan ere euskararen aldeko arau sozialari
eusten zaiola, nahiz eta kale fisikoan baino indar txikixeagoarekin. Izan ere, Ondarroako institutuko
nerabeen artean euskararen erabilera 5,27 puntu handiagoa da sare sozialetan etxean baino.
Badago gako garrantzitsu bat azaltzen duena zergatik eusten dion euskararen arau sozialak sare
sozialetan: harreman zirkuluak ez dira asko zabaldu sare sozialetan. Hau da, elkarrizketen
%10,26tan baino ez dira berbalagunak —taldekoak zein bakarkakoak— Lea-Artibai eta Mutriku
eskualdetik kanpokoak.
Kanpoko berbalagunekin izandako 23 elkarrizketetan —corpusaren %10,26—, aldiz, erralitate
linguistikoa goitik behera aldatzen da. Gaztelaniaren erabilera da nagusi (%65,4; 15 elkarrizketa);
nagusiki gaztelera darabilte %4,34k (elkarrizketa bakarra); ingelesa, %4,34k (elkarrizketa bakarra);
eta euskara darabilte %21,73k (bost elkarrizketa).
Baliteke adina aldagai gakoa izatea sare sozialetako harreman zirkuluak eskualdetik kanpora asko
ez zabaltzeko. Ziurrenik, behin batxilergoa amaituta, unibertsitatera edo lan mundura —eskualdetik
kanpora joaten direnen kasuan— salto egiten dutenean aldatu eta zabaldu egingo dira ikasle horien
sare sozialetako harreman zirkuluak eta, ondorioz, baita hizkuntzen erabilera ere.
4.3. Zeintzuk dute joera kode nahasketarako eta gaztelerarako?
Bi sare sozialetan lau ikaslek egin dute nagusiki euskaraz eta ez euskara hutsez; laurak neskak
dira, eta laurek euskara dute lehen hizkuntza, etxeko hizkuntza, eskolakoa eta kalekoa. Kode
nahasketa darabilte euskararen eta gaztelaniaren artean: gaztelaniak presentzia nabarmena du euren
elkarrizketetan (%20tik gora), baina, hala ere, euskarak du nagusitasuna. Bost elkarrizketatik hiru
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lagunartekoak dira, eta bi ikaskideen artekoak; lau taldeko elkarrizketak dira eta bat bakarkakoa.
Herrikoak eta eskualdekoak dira denak, beraz, badirudi berbalagunaren soslai soziolinguistikoa ez
dela kode nahasketa bultzatzen duena, ezpada talde izaera indartzeko eta transgresiorako nahia.
Bestalde, bi ikaslek egin dituzte hiru elkarrizketa nagusiki gazteleraz: bi ikasleak mutilak dira, eta
bi-biak elebidunak dira jaiotzez: hau da, euren lehen hizkuntzak euskara eta gaztelania dira; batek
biak erabiltzen ditu etxean, eta besteak gaztelania; biek euskara darabilte eskolan ikaskideekin, eta
batek kaleko lagunekin euskara badarabil ere, besteak berdintsu erabiltzen ditu euskara eta
gaztelania.
Hamahiru ikaslek izan dituzte gaztelera hutsezko elkarrizketak (29 elkarrizketa). Zer soslai
soziolinguistiko daukate gaztelaniarako joera duten ikasle horiek? Bada, %69,22k ez daukate
euskara hutsa euren lehen hizkuntzatzat. Zehatzago esateko, elkarrizketetan gaztelera darabiltenen
%61,53k (zortzi ikaslek) euskara eta gaztelania dituzte lehen hizkuntzatzat, eta %7,69k (ikasle
bakarrak) gaztelera eta portugesa. Sare sozialetan gaztelera darabilten %30,76k —lau ikaslek—
daukate euskara hutsa lehen hizkuntzatzat.
Honako hau da lau gazte horien erabilera: lehenengoak, Leongo lagun batekin egin du gazteleraz;
bigarrenak kanpoko baten mezua jaso du gazteleraz, baina berak ez du erantzun; hirugarrenak
familiako kide batekin egin du gazteleraz —senidea ez da ondo moldatzen euskaraz—; eta
laugarrenak Athletickeko gazteen futbol taldeko Whatsappean egin du gazteleraz, non lagunen
artean gehienak Bilbo ingurukoak baitira. Lau kasuetan kanpoko faktoreek eragin dute gazteleraren
erabilera.
Agerian geratzen da, beraz, erdararen presentziaren eragile nagusia kanpoko berbalagunak direla,
euskaraz ez dakitenak edo egiten ez dutenak. Ondorioz, euskararen kaleko erabilera eta sare
sozialetakoa konparatzen ditugunean, kontuan izan behar dugu ezinezkoa dela bi esparruen arteko
konparaketa mimetikoa egitea; izan ere, bi espazio eta bi harreman-esparru oso desberdin dira.
Euskara hutsezko elkarrizketak 186 izan dira, eta 48 ikaslek egin dituzte. Talde horren barruan
interesgarria iruditzen zait erreparatzea zenbat diren lehen hizkuntza euskara hutsa ez dutenak baina
sare sozialetan euskara darabiltenak.
Lagin hautatuan hamalau pertsonak ez daukate euskara hutsa lehen hizkuntzatzat: gaztelera+euskara
dute 11 ikaslek; arabiera, batek; portugesa, beste batek; eta gaztelera eta portugesa, beste batek.
Hala ere, horietako bostek euskara dute orain etxeko hizkuntza; gaztelera, beste lauk; biak
berdintsu, beste hiruk; portugesa, batek; eta portugesa eta gaztelera, baste batek. Bada, hamalau
ikasle horietatik %21,42k bakarrik (hiru ikaslek) ez dute izan euskara hutsezko elkarrizketarik. 11
ikaslek, ostera, euskara hutsezko elkarrizketak izan dituzte; hau da, euskara hutsa lehen hizkuntza
ez dutenen %78,57k sare sozialetan euskaraz egiten dute, edo, gutxienez, euskara hutsez ere egiten
dute.
4.4. Ingelesa, bat eta bakarra.
Ingelesaren interferentziak ugariak dira euskarazko elkarrizketetan, Ondorio linguistikoak atalean
(5. puntua) agerian geratuko den bezala, baina ingeles hutsezko elkarrizketa bakar bat jaso da
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corpusean. Lehen hizkuntzatzat euskara eta gaztelania dauzkan mutil batek izan du ingeles hutsezko
elkarrizketa bat: nazioarteko hainbat herrialdetako gazteek bidaia baten harira sortutako Whatsapp
taldean egin dute elkarrizketa ingelesez.
Hasierako hipotesietan uste nuena baino ingelesezko elkarrizketa gutxiago agertu dira. Pentsatzen
nuen nerabeen harreman zirkuluak zabalagoak izango zirela eskualdetik kanpora, baina bistan da
harreman zirkulu mugatu horien ondorio dela ingeles hutsezko elkarrizketa bakarra egotearen
arrazoia.
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5. ONDORIO LINGUISTIKOAK
Atal hau antolatzeko, Orreaga Ibarrak Nafar euskaldun gazteen ahozko diskurtsoa (NUP, 2011)
liburuan azterketa linguistikoa egiteko erabilitako eskema eta marko teorikoa erabili ditut.
5.1. Hizkuntza ukipena, kode aldaketa, transferentzia eta interferentzia.
Hurrengo lerroetan hizkuntzen arteko interferentzia motak desberdinduko ditugu, eta aztertuko
dugu zeintzuk diren interferentzia horiek erabiltzearen helburuak.
5.1.1. Hizkuntza txandaketa
Hizkuntzen arteko txandaketa edo kode aldaketa ohiko fenomenoa da hiztun komunitate
elebidunetan. Faktore funtzionalek eta pragmatikoek baldintzatuako fenomenoa izaten da, eta,
Ibarrak esplikatzen duen bezala, bi kodeek baliokidetasun egoeran agertu behar dute, aldaketaren
aurreko eta ondoko elementuen ordena bi hizkuntzetan gramatikala izateko moduan. Ez badira
errespetatzen egiturazko murrizketak, kode aldaketaren ordez, kode nahasketa (code mixing) edo,
batzuetan, kodeen ordezkapena (code shifting) izan daiteke.
Hona hemen kode txandaketa mota ezberdin batzuk:
A) ‘Etiketa’ motako aldaketa
Orreaga Ibarrak azaltzen duen moduan, tartekatzen den gaztelaniaren materialak interjekzio
moduan jarduten du, etiketa baten moduan: errutina edo formula sozialak, harridurak, makulu
hitzak eta diskurtso elementuak izan ohi dira. Eta nahi adina aldiz mugi daitezke egituraren barnean,
sintaktikoki lotuta ez daudelako.
Horrelako adibide asko agertzen dira corpusean. Hona hemen batzuk:
-Osea, al loro, sinmas, eske, komoke, gastazo, nidea, deke, royo, aber, segun, karis, a todo
esto, loko, metele, adiossss, klabau, toma, perfecto, pasote, aunke sea, asako, tal cual, joder, fijo,
vieja, tu, bamos, abiiiiso, seguramente, Yfin?, pasando?, bengaaaa, suerte, tio, pura vida, suuper,
así porque si, memola, ai pobre, me meo, puta madre, total, nu se, se supone, bastante, por?, ke
rarooo, Holiiii, porfin, no creo, esaaaa [“Hori neska!”, esateko], pues, porseaka, Hombreeee, que
mal, de pelo, da igual, A todo esto, ostia que grande, porsi.
Dena dela, etiketa motako aldaketak ez dira bakarrik gaztelaniatik euskarara ekarritakoak. Agertu
dira ingelesetik ekarritako batzuk ere. Hona hemen:
-Yaas, yeees, yeaaa, hey, plis, when u want, Wow, estais ready?, lol surpreice, showa, cara
sexy, flyy, okeei, mitic, krak, in de nait [in the night], family friendly, im not sure, nice, money
money money, so diferent, thanks, ostia reaaal, real, perfect/perfkt, another thing, bota sprinte,
super kiute [cute] ez?, for you, lait [light].
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Halaber, badago frantsesetik hartutako makulu hitz bat, bakarra, sarri-sarri agertzen dena eskerrak
emateko: mertzi.
B) Perpausen barne aldaketa
Kasu honetan, perpaus gramatikal edo klausula batean hizkuntza aldatzen da. Hizkuntza
bakoitzaren egitura gramatikala babesten da. Edozelan ere, Orreagak ohartarazten duen bezala,
batzuetan ez da erraza jakitea perpausen arteko edo perpausaren barneko aldaketa den.
Hona hemen gaztelaniaren eta euskararen arteko perpausen barne aldaketaren adibide batzuk:
-Peñik a ber que dice ero
-Eztaipa tio -Zelan ein o yo que se tío [emotikonoa] -Fuuuaaaa -Ederra penkuuuu -A todo
esto zelan deitzen za? / -Agirre -Zeu?
-Mikeleaz eruten za? [emotikonoa] zoixonak esatzazu / -Ez bañe por quedar bien
[emotikonoa]
-Niri me la pela -Ixe eztot galtzen ez lok juten ez ez juten -Ke triste [emotikonoa] -Afaxe
baja o
-Litrukkk k vamos a lo potente???? -Ala algo mas lait? / -Niatxik potente
-Joe maite que aplicada / Bai ena hasi ikesten baña -Baña bakit ya ze ikesi asike tiiii teeeeu
-Me encanta ti teu esati -[emotikonoa]
-Maite -Me da k asako tardaukotela psikoaz
-Askoik ezti aldatu creo [emotikonoa]
-Si orrialde pute bat ikesitxuaz da -Ikesti* / JOE TXUPAUTE DA / -Yaa kriston gitxi da
Badaude adibide deigarri gutxi batzuk, euskara eta ingelesa nahasten dituztenak perpaus barruan:
-Ni Maiten house na.
-Horrek mitic di eitxon
-Super mozkor politxe atrapa neban / -Super kiute ez?
C) Txandakako erabilera edo “perpausen artekoa”
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Kasu honetan, hizkuntza bateko eta besteko perpaus osoak txandakatzen dira, eta kode aldaketak
hizkuntza bakoitzaren egitura gramatikala babestea eskatzen du.
-Mutrikuarrsk jundi? / -Bai. / -[irudia] me encanta. /-[emotikonoa] / -lota nu neu be. / Ondo loo [emotikonoa]

-[Bakarrik hemengo gauzak] ya, hori zer? -bueno si puedes chulear chulea
[emotikonoak] / -Baña ezta hori be gauzi
-BUUUUUUAA -advanced dauket praktikamente [emotikonoak] / -zeeee -ajajajajaja C1 / [kontaktua] mertziii / -CEFR LEVEL C1 [emotikonoak] -que fuerte / -pero pa 2 años na mas
txabala [emotikonoa] -[emotikonoa] / -ya…
-Inor zapatun bilboa? / -Zuaz zeta? / -Mikuk jatea -Mokuk / -Ezin neikeee flyy [emotikonoa]
-Txalintxoa nu atzeabe [emotikonoa] / -A partir pollas [emotikonoa] / -Pues si la verda / -Onare / Hombreeee
-Ondo ikusitxe matx -Si la montaña no va a maoma, maoma ira a la montaña / -Maite
zerzabiz [emotikonoa] / -[emotikonoak] Tokik tokik emozta -[emotikonoak]
-Listo -[emotikonoa] / -ala lota nu / -Baii / -deseame. Suerte kontziertun eta GABAZ / -Lo
asko ein da gero farraxo / -aber si ligo / -[irudia] -Eztozu bir suerteik / -nik uste baietz -aber -si
zanahoria se acerca un poquito -[emotikonoa] / -Jajajaja -Bai bai -[emotikonoa] / -aii -q emocion
-hahahahah -[emotikonoa]
-Barrutik kamiseta baltz bateaz politxe geatzen da -Osea on despija na -Despoja* / [audioa] bbaaaaaaaaaii / -Pf is arin psatendan -Bañe bueno hillebete... -Pf / -si me lo dices tu, te
creo -[Pf is arin psatendan] nnoo, oporrak las [emotikonoak] / -Jajajajajaja t amo -[si me lo dices
tu, te creo] Real
-Eske me da pereza 2 txaketa eruti

Perpausen arteko txandaketa ez da bakarrik gertatzen euskararen eta gaztelaniaren artean.
Gutxiago badira ere, badaude euskararen eta ingelesaren arteko nahasketak ere:
-12 plaza euazen bakarrik ingeniaritzan eta 60 pertzonak eskaturabe -eta toka e8ngazta iual eztakat suerti / -Zerrena? -Joe / -bioteknologiku usteot -im not sure / -[emotikonoa] / -eta mate
erderaz bañe...
-Bazatoz farra? / Kb ontxe aiana etxea eta kantzata na / -Balee /// -[audioa] -For you
-[irudia] / -Yas / -[irudia] / -Geatukoa? / -Bai -Ziztu bizian erantzun dizut / -Bai bai Harrituta utzi nauzu / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] -7rak ero? / -Perfect / Nicee / -Jajajaja -Nun geatukoa? /
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Ageri dira, halaber, hiru hizkuntzen arteko aldi bereko kode nahasketak ere:
-Ah baleeee -okei / -Putaaaa perezi / -[coordinadetan adversativa ezta bakarrik?] disyun ta
coop ez? / -nosw -... -ke shiiiiiiiiiit / -[disyun ta coop ez?] Pentzetot horrik porsi apuntau
einbidizela baña idatzi bakarrik bestitatik oso gitxi badaz / -Yaa baai -Betez bakarrik fitxaku / -okei
-Bai neuk be / -Yaaa / -Another thing / -Esannn -Ze eizu gaur ze nik neuk ixebez e
[emotikonoak] / -Ixbz -Eta ontxe ot hasten da -Bueno a lo que iba / -Yaa...
Neurri askoz ere txikiagoan bada ere, gaztelaniazko elkarrizketa batzuetan ere tartekatzen dute
euskara:
-Estas en casa? / -si / -Si quieres cenar tortilla de patatas tendras que poner a cocer. Sabes
como? / -si pero con cuantos grados? // -ama etorrire / -Ok
-Alguno quiere venir el sábadao a multi? -A la mañana / -Ze ordutan da? / -Itxoin [irudia] / -Ni igual bai
-Pensé que te gustaría. -Eguberri on mikel -Me alegro -Yo no pude ir por tema crias... Pero
me dijeron que genial -Eskerrik asko. -[birbidalita]
Eta baita, elkarrizketa batean, gaztelera+ingelesa+euskara ere:
-Maite bienes? / -sisi / -estais ready? / -No / -maite toca el timbre / -Maite y yo estamos en la
parada -Venid -Ya / -somos puntuales / -maite baguz -[irudia]
5.1.2. Arrazoiak
“Zer har daiteke beste hizkuntza batetik norbere hizkuntzarako”, galdetzen du S. Thomasonek 8,
eta erantzuna ere berak ematen du: “Erantzun laburra hauxe da: dena”. Edozelan ere, Orreagak
nabarmentzen du, Appeli eta Muyskeni9 erreferentzia eginez, hiztun elebidunek aldaketa horiek
egiteko dauzkaten arrazoiak bat datozela egiten dituzten komunikazio funtzioekin.
A) Erreferentzia funtzioa
Ingelesetik zein gaztelaniatik hartutakoak:
–Lelen data disc sartu bizu, eta actualizaziñoi zatixe amaitzendanin game disc -Eztai
pillazun / -Mutil bat eta neska bat agertzen di / -Bertan disko erdixan baltzin ipini enbirdau data
dick eta game disco
-Maite kendutzaxun bluethooth eta wifixe
8
9

Thomason, S. Language contact (Edinbug University Press, 2001)
Appel, R., Muysken, P., Bilinguismo y contacto de lenguas (Ariel Lingüística, 1996)
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-Spoilerrik ez -zelaik dakixu?
-Ertzañak morrun daz / -[emotikonoa] / -da elikopteru dabil lla denporan bueltaka / -Oo -Ba
iual bai / -salbamento maritimo ipintxetza
B) Funtzio konatiboa
Berbalaguna konbentzitzeko edo jokaera aldatzeko erabiltzen dira, gaztelaniazkoak eta
ingelesezkoak:
-[irudia] -Ai ama / -Omg / -[emotikonoa] -Entrenu zelaik? / -Normal / -A ondo ordun Mutrikuarrsk jundi? / -Bai / -[irudia] -me encanta /
-Maite baja / -Plis
-Danok etorri sin falta!!!
-Ia tartetxo bat bilatzezun aunke sea azken 30 min. Sin presion e! Ezin bazeinke ba....
[emotikonoa]
-[Afaxe baja o] [emotikonoak] algo es algo
-Okay -Tu -[Ikasi bibdazu hauxe ikasi] Hamen eztazenak, adibidez, subordinada sustantiva
de sujeto ipini enbirde?
-Eztaipa tio
C) Funtzio adierazkorra
Euskaraz berbetan ari direnean, adierazpen indarra behar dutenean, tarteka gaztelaniara eta
ingelesera pasatzen dira:
-Gauzatxuk enllabe akademian / -whaaat / -Eta nataliak eta mikik bebai
-Txalintxoa nu atzeabe [emotikonoa] / -A partir pollas [emotikonoa]
-Zelan ein o yo que se tío [emotikonoa]
-La sabiduria es poder -[emotikonoa]
-Lista de esperan 135..na na farmazian -toma
-Pasote [emotikonoak]
-Me meo
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-Puta madre
-Zoixonakk Maite !! [emotikonoa] Vieja [emotikonoa]
-Eta PSOEk garrantzi handixe harturabela hortik aurrea -Eta ya / -Mi maa / -Zuk? / -So
diferent / -Benga ya -Eta batxokixanin niri ondorixuk bastante motza
-Loco / -Ze mobida / -00:00 zeure etxin ikasteko? [emotikonoak] / -Einde [emotikonoa]
-Tu, eztakat goo putaik ikasteko [emotikonoa] eta ondion eztgai ganoraz
-[...] / -Ba eztai -egun eskaza euki neban -potau eineban bazkal ostin nose de que -ta 8retan
ya ko lota junitzen -lo seko gatu nitzen / -ai pobre -que mal -nik gaur potaubiot zoze jan ezkero jaot pure -ta en la shit -PUTO KALIMOTXO -[audioa] / -[...] -bidixu da [emotikonoa] / -ostia
reaaaal -que guay -kriston ondo gatzeatzu / -ba luzi noie idta [emotikonoa] / -yaa [emotikonoa] baña komennnnto je / -thanks :) / -jiji -que talll -la vida / -atzo mal -gaur bien
-Ezer biher da Berritxun? / -Pastel de puerros ¿QUE ILUSION!
-Ederra feu -Espillun ikusikozan / -Bixotzekuaz -In de front of de mirror / -Kristala apurtu
eta arpexan sartu / -In de nait
D) Funtzio metalinguistikoa eta poetikoa
Hitz jokoak egiteko edo esaera zaharrak aipatzeko erabiltzen dituzte, eta batzuetan ironia
adierazteko erabiltzen dituzte. Badaude kasu batzuk:
-Ondo ikusitxe matx -Si la montaña no va a maoma, maoma ira a la montaña
-Calla... luego otorga
-Que talll -la vida / -atzo mal -gaur bien
-Money money money / -9€ -Eta yan yanen 5 / -[emotikonoa] / -Mesedeez / -Zemat diro
zuze erutea?
5.1.3. Kalkoak
Kalko linguistikoak gaztelaniaz edo ingelesez ahoskatutakoak oinarri hartzen dituzten euskarazko
esaldiak eta esamoldeak dira. Asko dira, eta ohartu ere ez gara egiten horietako askotaz. Hona
hemen adierazgarrienetako batzuk:
-Mikeleaz eruten za?
-Boli re [gezurra da]
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-A saber boli bara
-Gosazu [gose handia]
-Marroi re
-Iual ena desiaten
-Afaltzea pedo jungoa bañe
-Jamon putaik eztozte etxen
-Eztai pillazun
-5pabo nu pillatea
-Paji re [oso erraza da]
-Gazte mamaute da [oso erraza da]
-Joe txupaute da [oso erraza da]
-Kriston nuli
-Mareadi dauket
-Royo asako bidar laarabela eta
-Sinoke royo gorauatik etorrela
-Ze ordutan ze matata aiatena [emotikonoa] / -Ze patata -Txo errespetu / [emotikonoa] / [lotura] / -Potruk na lagaten
-Niri ya eztozta emoten grazirik -Moskea etxena
-Ederra palu
-Kriston tufu
-Mierda bat da
-Rayata na
-Ske raiaute na
-Ederra penkuuuu
-Ze biziadan ya? / -Anaxi dabil
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-Ez palea kodigu
-Esajerau peña
-Pira guz botatea
-Afiziñoin idolu za
-Regatea arpirik aldatu baik
-Ostia desgrazixi
-Ederra madrugoi
-Timazte pro directekuk
-Tokata geatuna
-Ena aklara
-Ederra guapu emotikonu
-Preokupaute na
-Molakotzu
-Jugoi de
-Benga eeee igual eztakazu kriston aji
-Hori pura vida ra txo
-Ze mobida
-Beran burun nivelea
-Usteot alkarrei txinaten eongoala
-Enplan merketxua
Bestalde, atentzioa dietu dit kalko batek:
-Bota sprinte
Euskararen eta ingelesaren arteko kode nahasketa da, baina gaztelaniaren logikaren galbahetik
pasata: echa una carrera > bota arineketaldi bat > bota sprinte
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5.1.4. Lokailuak
Barra-barra erabiltzen dituzte gaztelaniatik hartutako lokailuak, sarri euskal grafiara ekarrita:
-Osea/ozea...
-Oseaq
-Eske/ske/sk
-Sinoke
-Komoke
-Da [eta] aparte
-A todo esto
-Aunke sea
-Aber
5.2. Hizkuntzaren berrikuntzak:
5.2.1. Laburdurak
Laburdura ugari erabiltzen dituzte, baina ez dago laburdurak erabiltzeko arau bakarrik, ezta ere
laburdurak beti modu berean egitekorik; bakoitzak bere erara eta komeni zaionean erabiltzen ditu.
Gainera, euskarazko berbekin, gaztelaniakoekin zein ingelesekoekin erabiltzen dituzte laburdurak.
Hona hemen euskarazko laburdura batzuen adibide batzuk:
-Bñ [bañe > baina]
-Bñ.sty [bañe eztai > baina ez dakit]
-Snms stay [sin más, eztai > sin más, ez dakit]
-Ztay / Ztai / ztait [eztai > ez dakit]
-Zln [zelan]
-Zb [zeba > zer ba(da)?]
-Mese [mesedez]
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-Dka [dauka]
-Ikas2n [ikasbidaian]
-Biziaz [bizikletiaz]
-Matx [matxi > maitea]
-Esk ask [eskerrik asko]
-Fikin [Fisika-kimikan: ikasgaia]
-Gazte [Gaztelania: ikasgaia]
-Marraz [Marrazketa: ikasgaia]
-Mate [Matematika: ikasgaia]
-A2 [Ados > A+2(DOS, gaztelaniaz)]
-Zk [zuk]
-Lsai [lasai]
-Bost min [bost minutu]
-Ixbz [ixebez > ezer ere ez]
-Exam etxeko [examina egiteko]
-Matxi ez ein igno [ez nazazue ignoratu] ze danok irakurrizue
-Entrenu [entrenamendua]
-Sature guz [Saturranera]
-Beikoziko or [Beikozinako hor]
-Kamin na [Kamiñazpin na]
-Stradin [Stradivarius denda]
Euskarazko aditz forma batzuk ere laburtzen dituzte:
-Banat [banator]
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-Bardinzta [bardin dosta]
-Niri eztozta [niri ez dosta ardurarik]
-Nun z? [Nun za? > Non zaude?]
-Lokalin g kari [Lokalin ga]
Gaztelaniazko laburdurak:
-Esk [es que]
-Kb ns [Keba no se > Qué va, no se]
-Kb kb [keba, keba > qué va, qué va]
-Snms [sin más]
-Wpu [guapo]
-Ederra wppp [Ederra guapoa]
-Bl [bale > vale]
-Transp [transparente]
-Punt / puuuunt [punto]
-Dpm txo [De puta madre, txo]
-Porfffaaa [por favor]
-Pitxxx [pichín]
Ingelsezko laburdurak:
-OMG [Oh my Good]
-Rt / Rtttt [retweet]
-Ok
-Ko [knocked out]
-Lol [laughing out loud] eta, adierazkorrago egiteko: lololo
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-Wtf [What the fuck]
-Maite ez flip [to flip out]
-Insta [instagram]
-Perffff [Perfect]
Emotikono bat irudikatzeko ere laburdura erabiltzen dute batzuetan [begiak itxita barre algaraka
ageri den emotikonoa]. Emotikonoaren itxuran oinarriutako laburdura da, baina, kasu batzuetan,
laburdura luzatu egin dute, eta berba bat sortu:
-Xd / Ekisde
Hona hemen adibide batzuk:
-[audioa] / -Ba ni enabil xd / -Eh / -Ekisde / -Ni juggerra eta red bullak ekarrikot -Xd / Ekuiksthe
-“Esta farraik” kb kb [emotikonoa] / -Kotxaue zapatu xd [emotikonoa] / -Domeki be aparte
ezta geatzen xd / -[emotikonoa] / -Jajaja -Ekiosde lol
Frantsesetik hartutako agur hitza ere laburtu egiten dute batzuetan:
-Mertzz [mertzi > merci]
Badago joera bat toki deklinabideak ez jartzeko, eta laburdurak erabilzen dituzte:
-Ni ontxe nu kal [kalera]
-Urten balk [balkoira]
-4 kato gaz bakarrik lok [lokalean]
-Laga lok [lokaleko] beiko ati iratxe mese
-Ze ord zuze pot? [Ze ordutan zoazte poteatzera?]
-Esk ze ordutan guz pot?
-Maite lok [lokalera] ekarri bikozu
-Etorri lok [lokalera] ez?
-Lok [lokalean] zaze?
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-Bakotxe beran bo [bolan] itxuri danez
Baina ez dira desagertzen leku-deklinabideak bakarrik laburduren mesedetan:
-Nik zap [zapatak] sin mas nu
5.2.2. Batuaren erabilera: noiz eta zeintzuk
Ikasleek Soslai soziolinguistikoa eta teknologiakoa (1. fitxa) bete zutenean esan zuten ia inork ez duela
euskara baturik erabiltzen. Ia-ia denek zioten herriko hizkera erabiltzen dutela beti, bai Whatsappen bai
Instagramen. Lagineko —osoko zein hautatuko— ikasle bakarrak esan zuen batua ere erabiltzen duela
ondarroarrarekin batera Instagramen.
Behin corpusa aztertu eta gero, esan daiteke Ondarroako nerabeek ia ez dutela erabiltzen euskararen forma
jasoa sare sozialetan, baina ageri dira euskara batutik xurgatutako forma batzuk eta lexikoa ere. Hona hemen
adibide batzuk:
A) Lexikoa:
-Azarun [eta ez: nobienbrin]
-Irailin [eta ez: setienbrin]
-Otsailera [eta ez: febrerure > febreru re]
-Lurrin [eta ez: behangañin]
-Jarduera
-Kakalardo berde bi
-Ostiralin [eta ez: baixakun]
-Itxarote zerrenda
-Tauli [eta ez: tabli]
-Adine [eta ez: edadi]
-Gutxi [eta ez: gitxi]
-Ados [eta ez: konforme] / -guztiz ados
-Azterketakin [eta ez: esamiñakin]
-Hori da
-Egilea? / -Ezezaguna?
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-Aldizkari sozialista
-Kriston eztabaidi eukigendun [eta ez: diskusiñoi]
-Itxuraz maitagarri bat dakat [eta ez: aingero guardaku; gaztelaniazko hada]
-Jenteee, iñor bara prest [eta ez: listo]
-Farrako prest
-Aipatzea zuz? [eta ez: aittatzea zuz?]

B) Aditz forma:
-Pentsa genun [eta ez: pentsa gendun]
-Ziñeten [eta ez: ziñen]
C) Erabilera osoa:
Bi kasutan bakarrik erabili dute euskara formala edo estandarra, bi-biak testuinguru jakinetan.
Lehenengoa, kirol talde baten Whatsapp taldean:
-Gaur arratsaldeko karateko exibizioa dela eta 3. eta 4. aldageletatik sartu behar gara. -Eta
IXILIK -Mesedez -Eskalada eskola oharrak: +Gaur izan dugu opor aurreko azken eguna. Bueltako
lehen eguna urtarrilak 14a izango da. Urtarrilak 7 tik 11ra bulderreko koltxonetak berriztu behar
dituzte. -2019an kuota batzuk igoko dira: +Federatzea 19€. -Irteerea prezioak nagusiak 7€ eta
gazte edo umeak 5€.
Bigarrena, bi ikasleren artean. Elkarrizketa bidali duen ikasleak zehaztu du ikaskidea
euskaldunberria dela. Beraz, ulermena errazteko erabiltzen du erregistro estandarra:
-Ondo -Zeu zelan oporretan? / -Ondo /// -Holaa /// -Kaixo Miate oraintxe ikusi dut zure
agenda neure motxilan -Ez dakit zelan eduki dut baina hemen daukat / -A bale bihar ekarri
ikastolara / -Bale [emotikonoa]
D) Umorerako eta ironiarako erregistro bezala:
-Yas / -[irudia] / -Geatukoa? / -Bai -Ziztu bizian erantzun dizut / -Bai bai -Harrituta utzi
nauzu / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] -7rak ero? / -Perfect / -Nicee / -Jajajaja
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-Aiiiii eneeeeee / -Zapatun euririk ez -Minimuk 10 -Maximuk 17 / -Negu leuna -Edurrik ez
du egingo Prezipitazioak euri erara jauziko dira -Sinmas -Tokata geatuna geografia, / [emotikonoak] / -Ui -Oporrak birdouz guk / -benetanbe gabon nezesidadi ra
-Zuk zeñeaz zazela berbetan pentsatezu... / -[irudia] Neure maiestatiaz [emotikonoa]
5.3. Lexikoaren erabilera
Dagoeneko aurreko ataletan aipatu dugu erderetako lexiko ugari hartzen dutela euskara
ekartzeko, eta moldatu gabe edo euskarara moldatuta erabiltzen dituzte.
Besteak beste, aipatu ditugu teknizismoak eta anglizismoak (data disc, game disc, bluethooth,
wifixe, spoilerrik ez,...), gaztelaniaren eragin lexikala daukatenak (palea, pilla, tio, 5pabo, biziadan,
raiata, pedo, madrugoi, penku, txabala, loco, boli,...) eta ingelesarena daukatenak (kiute). Baita ere
fraseologia mailan gazteen euskaran agertzen diren interferentziak (-Me encanta ti teu esati // -Me
da k asako tardaukotela psikoaz // -Ni Maiten house na // -Super kiute ez?).
Horiekin batera, nabarmendu nahiko nuke hizkera jatorretik ere edaten dutela nerabeek: eusten
dietela, hein batean, berezko lexiko aberastasunari, eta forma berriak ere sortzen dituztela, senez.
Hona hemen adibide batzuk:
-Gexeeeeiiii!
-Onenaaaa
-Benetan be
-Agur eta jan jogur
-Txo
-Intzirrikatun
-Popi hotzitzen
-Ederra putetxi
-Iiia laun
-Banabil
-Taaaak
-Egurre olluai
-Egurre emongotzuet danoi
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-Txapela erunde [irabazita]
-Popatik hartzea
-Aufff
-Zereko beian
-Igarrikotzat laun
-Beakuni botateko morun
-Kamisetan barririk baakau?
-Eroze engotzat
-Kontixu
-Kriston atxurraz [mozkortuta]
-Pasuatzu atune [mozkorra]
-[Azterketan] 1,67 atarot -Asike / -Ama -Ze zulo -Ederra grui txo - [ermotikonoa]
5.4. Beste ezaugarri batzuk.
5.4.1. Ortografia
Orokorrean, arau ortografikoa da araurik ez dagoela. Esaldi eta elkarrizketa berean gerta daiteke
aurkitzea araua hauste bat —era ezberdinetara gainera— eta, aldi berean, araua errespetatzen duen
forma ere erabiltzea.
A) Z>S eta S>Z nahasmendua
-Soratzen
-Bazerritxar
-Bistute
-Jantsitxe
-Estai [eztai > ez dakit]
-Historias [Historiagaz]
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-Esina [ezina > ezin naiz]
-Esindot [ezin dot]
-Eseuan [ez egoan > ez zegoen]
-Bicias [biciaz > biziaz > bizikletiaz]
-Lastana
-Pertzonak
-Pentzatendot
-Eskaza
-Gasteditik [Gazteditik]
-Jerts utzas [jerts hutsaz > jerts hutsagaz]
-Atzaldin
-Kozta etxengazta
-Esatias [esatiaz > esateagaz]
-Gausa bat
-Zartu laun
-Mikeleas [Mikeleaz > Mikelegaz]
-Aitas [Aitaz > Aitagaz]
-Argaskixe
-Ezkerrak [eskerrak]
-Narruzkuas
-Mobistarreas
-Astuasta [ahaztuasta > ahaztu gasta > ahaztu jata]
-Basuze [bazuze > bazoazte]
-Abiza [abisa]
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B) LL>Y>I nahasmendua eta NDD>LL nahasmendua
-Ia [ya]
-Lla [ya]
-Lla lla [ya ya]
-Apolla [apoya]
-Ezinllot [ezinddot > ezin dot]
-Lia enllot [einddot > egin dot]
-Enllabe [einddabe > egin dabe]
D) H-a
H-a ez da ahozkatzen, beraz, idatzizkoan ere sarri desagertu egiten da.
-Or [hor]
-Ori [hori]
-Oixe [horixe]
-Astu [ahaztu]
-Arutz [haruntz]
-Utzas [hutsaz]
-Obetooo [hobeto]
Ez dagokion tokian ere ageri da H kasu batzuetan:
-Datorren hastin hastengaz asterketa astiaz
Eta bokal artean eroritako kontsonante batzuk ordezkatzeko ere erabiltzen dute kasu batuetan:
-Bahakixu [eroritako D, H bihurtuta]
C) B>V eta V>B nahasmendua; baita ere V>U edo B>U
40

Ondarroako nerabeen hizkuntza ohiturak sare sozialetan
Kode alternantzia eta erregistoa

Jon Fernandez San Martin
Hiznet 2018-2019

-Pentsatenevan
-Uelta [buelta > vuelta]
-Zeva [zeba > zer ba]
-Vai [bai]
D) Maiuskularik eza
Ez dute arau argirik erabiltzen maiuskulak erabiltzeko: ez dituzte beti erabiltzen letra larriak, ez
izen propioak aipatzen dituztenean, ez esaldi hasieretan.
E) Puntuaziorik eza
Puntu, koma eta puntu eta koma oso gutxi erabiltzen dituzte, ia batere ez. Normalean ez dute
erabiltzen punturik esaldien amaieran; izan ere, normalean, idatzitako mezu bakoitza esaldi bat
izaten da. Mezu bat izateak berak erakusten du esaldi bat dela, eta ez dago puntuarekin adierazi
beharrik esaldia amaitu denik. Nolanahi ere, arau horrek ere ez du beti balio, esandakoari
adierazkortasuna emateko, esaldi bakar bat hainbat mezutan ere zatitu dezaketelako.
F) Idazketa akatsak
Akats tipografiko ugari ageri dira elkarrizketetan, sarri berbaren jatorrizko zentzua zein den
ulertzea ere zaildu eta eragpotzi dezaketenak. Beste barik, behatzarekin bizkor idazterakoan letraz
edo zenbakiz nahasteak eragindkao akatsak dira.
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6. ONDORIO NAGUSIAK SOZIOLINGUISTIKAREN IKUSPEGITIK
Ondorio nagusien irakurketa soziolinguistikoa egiteko ere ahaleginduko naiz sakontze
egitasmoaren hasieran zehaztutako bi helburuetan zentratzen eta horien arabera antolatzen gogoeta:
lehenengo helburua euskarak sare sozialetan daukan dimentsioa neurtzea da; eta, bigarrena,
aztertzea zenbaterainokoa eta zelakoa den kode nahasketa elkarrizketetan, zer erregistro darabilten
eta zeintzuk diren idazkera ezaugarri nabarmenenak.
➔ Euskararen dimentsioa sare sozialetan.
Hizkuntza erabiliena eta erreferentziazkoa euskara da Ondarroako 16-18 urte bitarteko
nerabeen sare sozialetako jardunean, alde handiarekin. Euskara hutsez edo nagusiki euskaraz dira
elkarrizketen %85; gaztelaniaz edo nagusiki gaztelaniaz dira %14,5; eta ingelesez, %0,5.
Sare sozialetan euskarak daukan nagusitasun nabarmen hori ezin da modu isolatuan ulertu,
testuinguru soziolinguistiko jakin batek ahalbidetu, sustatu eta bermatu baitu euskararen
hainbesteko presentzia. Gakoa da kaleko komunikazioan arau soziala euskara izatea: laginaren
%94k adierazi du kalean euskara hutsez aritzen dela. Euskara erabilera esparru guztietan da nagusi
—etxean, ikasgelan eta kalean—, eta modu nabarian gainera.
Euskara, beraz, erabilgarritasunarekin, erreferentzialtasunarekin, nortasunarekin, aisialdiarekin,
informaltasunarekin eta dibertsioarekin ere lotzen da. Kaleko arau sozial horrek domino efektua
eragiten du beste erabilera esparruetan ere: etxean, esate baterako.
Lagineko ikasleen %72k dute bakarrik euskara lehen hizkuntzatzat, eta, hala eta guztiz ere, etxeko
hizkuntza euskara dute %80k. Horrek esan nahi du kaleko arau sozialak baduela indarra eta
erakargarritasuna etxera ere sartzeko. Euskal Herriko bestelako errealitate soziolinguistikoetan
gaztelaniaren eta frantsesaren kaleko nagusitasun eta erreferentzialtasun biziak tokian tokiko
etxeetako hizkuntza ohituretan atea jotzen duen bezala, Ondarroan ere jotzen du etxeko atea, baina
alderantziz, euskararen mesedetan.
Kaleko arau sozialak ez du eragina bakarrik etxeetan, baita sare sozialetan ere. Euskararen erabilera
kalean baino 8,7 puntu apalagoa da sare sozialetan, baina hizkuntza nagusia da, alde handiarekin.
Halaber, ondoriozta daiteke euskararen kaleko erabilera eta sare sozialetakoa ezin direla mimetikoki
konparatu, bi espazio eta bi harreman esparru oso ezberdin direlako. Sare sozialek aukera ematen
dute harreman zirkuluak handitzeko eta zabaltzeko —herritik, eskualdetik eta baita herrialdetik
kanpoko pertsonekin ere—.
Lagineko nerabeen artean sare sozialetako harreman zirkuluak ez dira oso zabalak; hau da, ez
dituzte herritik eta eskualdetik kanpoko bakarkako eta taldeko elkarrizketa asko. Ziurrenik adina
faktore garrantzitsua da harreman zirkuluak zabaltzeko orduan: behin unibertsitatera edo lanera
herritik kanpora atera eta gero, aukera gehiago dago harreman sareak ere zabaltzeko sare sozialetan,
eta, beraz, erdararen erabilera handitzeko aukera ere handiagoa da. Hain zuzen ere, sakontze
egitasmo honetan aztertutako datuek erakusten dute sare sozialetako elkarrizketetan erdararen
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presentziaren eragile nagusia kanpoko berbalagunak direla, hau da, bestelako testuinguru
soziolinguistikoetako hiztunak.
Bestalde, aipatzekoa da asialdiko jardueren eta kirol taldeen hizkuntza ohituren eragina ere.
Gaztelania da nagusi Ondarroatik kanpoko hiru kirol taldetako Whatsapp taldeetako elkarrizketetan,
eta ia-ia gaztelania hutsez ari dira: Bilbo, Eibar eta Ermuko kirol taldeak dira. Aldiz, Ondarroako
aisialdi eta kirol talde guztietan, salbuespenik gabe, euskara da nagusi eta bakar: igeri taldean,
futbol taldean, arraun taldean, eskalada taldean, eski taldean eta musika eskolakoan. Hain esparru
ezberdinetan euskara transbertsaltasunez erabiltzeak etengabe elikatzen du kaleko arau soziala;
kontuan izatekoa da, gainera, dibertsioarekin, plazerarekin eta gazteen arteko harreman
informalarekin lotutako esparruak direla.
➔ Errealitatea eta pertzepzioa ez datoz bat.
Kalean baino 8,7 puntu apalagoa da euskararen erabilera sare sozialetan, baina gogor eusten
dio nagusitasunari. Hala ere, errealitatea eta nerabeen pertzepzioa ez datoz bat: uste dute darabiltena
baino gutxiago erabiltzen dutela euskara sare sozialetan.
Lehenengo inkestan galdetuta, ikasleek uste dute kalean baino dezente gutxiago erabiltzen dutela
euskara sare sozialetan: 26 puntu gutxiago Whatsappen, eta 21 puntu gutxiago Instagramen.
Ikasleen %68k diote bakarrik euskara erabiltzen dutela Whatsappen, eta %73k Instagramen.
Alabaina, elkarrizketak aztertu eta gero, erabilera handiagoa da bietan: elkarrizketen ia %85 dira
euskara hutsean edo nagusiki euskaraz Whatsappen, eta %89 Instagramen.
Ikasleen pertzepzio ezkor horren atzean hainbat arrazoi egon daitezke: besteak beste,
hiperzuzentasunaren inguruko presioa eta autoestimu linguistiko urria. Ibarrak nabarmentzen du 10
euskal hiztun ugari kexatu izan direla esanez euskararen inguruan zuzentasunaren aldeko tentsio
handiegia egon izan dela. Hau da, kasu eta egoera askotan zuzentasunari eman zaiola lehentasuna,
eta ez egokitasunari eta jatortasunari. “Garbizalekeria freno bat izan daiteke hizkuntza baten
hedapen naturalarentzat”, ondorioztatu du Ibarrak.
Zuzentasunaren presio hori dela eta, erruduntasun soziala ere sentitzen dute euskal hiztun askok
gaztelera erabiltzeagatik, edo gazteleraren interferentziak erabiltzeagatik euskaraz ari direnean ere.
Gainera, kontuan izan behar dugu hiztunak berak ez duela berdin hautematen ahozko hizkera eta
idatzizkoa: ahozkoa haizeak eramaten du eta idatzizkoa hor geratzen da, eta idatzi eta gero ere
irakur daiteke, patxadaz. Posible da, beraz, lagineko nerabeek euren sare sozialetako elkarrizketak
irakurtzean jabetzea ez daudela euskara zuzenean idatzita, gazteleraren eta ingelesaren
interferentzia asko daudela, eta, ondorioztatzea, azken finean, sare sozialetan ez dabiltzala euskarazeuskaraz. Horrek azal dezake autopertzepzio ezkorra. Badirudi, beraz, Ondarroako nerabeek ere
badutela autoestimu linguistikoa lantzeko beharra, nahiz eta euskararen arnasgune batean bizi.
➔ Kode alternantzia eta nahasketa: ‘euskañol’, ‘eusklish’ eta ‘euskañolish’.

10 Orreaga Ibarra (2018: 193)
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Aurreko atalean esan bezala, euskara da nagusi aztertutako sare sozialetako elkarrizketetan. Baina
euskara hutsezko elkarrizketatzat katalogatutakoetan ere —elkarrizketa horietan %20tik beherakoa
da erdaren presentzia— ia etengabeak dira beste hizkuntzetako interferentziak, nahiz eta euskararen
nagusitasunera oso asimilatuta ageri diren interferentziok. Hortaz, munduko beste hiztun
komunitate askotan bezala, Ondarroako nerabeen artean ere, sare sozialetan indar handia dute kode
alternantziak eta kode nahasketak.
Nagusiki gaztelaniaren interferentziak ageri dira, baina baita ere, neurri txikiagoan izan arren,
ingelesarenak ere. Euskañola nabarmen sumatu daiteke elkarrizketa batzuetan, baina ageri dira
eusklish deitu diezaiokegun kode nahasketaren zantzu batzuk ere. Are gehiago, elkarrizketa
batzuetan kode nahasketa ez da bakarrik bi hizkuntzen artekoa (euskara+gaztelania), ezpada hiruren
artekoa (euskara+gaztelania+ingelesa): euskañolish izena jar diezaiokegu, izen bat ematearren.
Elkarrizketa batzuk ulertzeko, beharrezkoa da gaztelania eta ingelesa ere menperatzea.
Interferentziek lexikoan zein fraseologian dute eragina, eta gehienetan euskal grafiara ekarrita
daude gaztelaniazko lokailiuak (komoke, eske, asike...) eta baita ingelesezko berba batzuk ere
(kiute, in de nait...)
Ez da eskuak burura eramateko kontua. “Belaunaldi bakoitzak pentsatzen du ondorengo
belaunaldiaren berba egiteko modua, janzteko modua eta portatzeko modua berea baino txarragoa
dela”, ohartarazi du Ibarrak11. Euskararen kasuan, dena dela, ulertzekoa da kode alternantziak hiztun
batzuengan eragin dezakeen beldurra, kontuan izan behar baita hizkuntzaren tamaina txikia izanda
eta fisikoki bi hizkuntza erraldoiren tartean egonda, nahasketa hizkuntzaren galerarako mehatxutzat
bizi izan dela.
Edonola ere, kode alternantziarena eta nahasketarea joera globala da, eta haren kontra sortutako
beldurra ere bai. Hiztun heldu askok honela ikusten dituzte sare sozialetan idazten dituzten gazteak,
baita hiztun komunitate anglofonoan ere: “Bandalo batzuk dira [sare sozialetan idazten duten
gazteak], eta duela 800 urte Genghis Khanek bere bizilagunei egin zien gauza bera egiten ari dira
gure hizkuntzari: birrintzen ari dira”12.
Crystalek 2008an zioen munduko parte gehienak elebidunak direnez espero zuela sare sozialetako
idazkeraren etorkizuneko ezaugarri nagusia kode nahasketa izango zela. Sakontze egitasmo honetan
ikusi dugu kode alternantziak indar handia duela, nagusitasuna euskarak badu ere.
Kode alternantziarako joera hori bizkortu egin dute masa hedabideen eta masa kontsumo ohituren
hedapenak: Internetak, jatorrizko bertsioan ikusten diren serie famatuak, telebistako realityak,
bideojokoek eta abar. Hain zuzen ere, Crystalen ustez, hizkeraren “aldaketaren bizkortasuna” da
gaur egungo berezko ezaugarrietako bat.
Portaera linguistiko bera partekatzeak, preseski, komunitate izaera sustatzen du hiztun taldea
osatzen dutenen artean13. Hizkuntzalariek azaltzen dutenez, gainera, gazteen hizkeran kode
alternantziaren erabilerak bi arrazoi ditu: alde batetik, transgresio nahiari erantzuten dio, eta,
bestetik, talde nortasuna ematen die. Ondarroako nerabeek, beraz, lotura zuzena egiten dute sare
sozialetan ere euskararen eta nortasunaren artean.
11 Orreaga Ibarra (2018: 57)
12 David Crystal (2011: 4)
13 Davis eta Brewe (1999: 34)
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Adinari lotutako portaera naturala da transgresioarena, hizkuntzan ere islatzen dena. Ibarrak
esplikatzen duenez, gazteek hiru aldaeraren aurka egiten dute, berariaz: eskola arauaren, estilo
jasoaren eta helduen kulturaren kontra. Hala ere, sumatzen du gero eta heldu gehiago saiatzen direla
beren burua “gazteagotzen” hizkeraren bitartez ere, gazte hizkeratik hartutako adierazpenak
erabiliz. Lagineko elkarrizketetan, egia esan, ez dago alde handirik nerabeen eta nagusien artean, ez
behintzat erregistro aldetik; hau da, orokorrean, nagusiek ez darabilte hizkera jasoagoa, baizik eta
herriko hizkera, ahozkotasunari eta informaltasunari erabat lotutakoa.
Era berean, Ibarrak dioen bezala, ondoriozta daiteke kode nahasketaren aldeko portaeraren arrazoia
ez dela hiztunen euskarazko gaitasun urria (bakarrik), arrazoi sakonagoak baizik: konnotatu
beharra, umorea eta ironia edo testuingurua daukaten egoerak nabarmentzea. “Eta ez da gazteen
artean bakarrik gertatzen, euskaldun heldu eta peto-petoen artean ere oso arrunta izan da, eta gaur
egun ere bada kode nahasketa”.
Sare sozialetako hizkeraren beste ezaugarrietako bat, Crystalen esanetan, “jende arruntaren
moldagarritasun linguistikoa da, bereziki hiztun gazteena”. Kontuan izan behar da Whatsappeko
eta Instagrameko elkarrizketa idatziak ez direla erabat kokatzen idatzizko esparruan, baina ezta ere
erabat ahozkotasunarenan. Tarteko lurralde bat da sare sozialen idazkerarena. “Idazkera bere
modurik primitiboenean ikus dezakegu”, Crystalek dioen bezala. Eta ahozkotasunaren eta
idatzizkoaren arteko lur hori linguistikoki eremu oso emankorra da berritasunetarako eta
asmamenerako, bereziki gazteen transgresiorako eta jolaserako berezko nahi hori tartean izanda.
Jolas linguistikoak une oro ageri dira, euskaraz zein kode nahasketa betean. A2 laburdura da
adibideetako bat, euskarazko hitz baten laburdura da, baina gaztelania ere sartu dute ekuazioan.
Jolas linguistikoak, beraz, hizkuntza artekoak ere badira. Nolanahi ere, Crystalek esaten du nahiz
eta sare sozialetan idazten duten gazteek desberdin izan nahi duten, eta nahiz eta asko gozatzen
duten arauak apurtzen, badakitela muga batzuk ere errespetatu behar dituztela, azken finean, nahi
dutelako berbalagunek ulertzea beraiek esandakoa. Horrelako adibide bat agertu da lagineko
elkarrizketa batean. Hona hemen:
-Ze ordutan ze matata aiatena [emotikonoa] / -Ze patata -Txo errespetu / [emotikonoa] / [lotura] / -Potruk na lagaten
Kontziente dira muga batzuk gurutzatu dituztela, gozatu dute transgresioaz, baina elkarri aitortu
diote muga. Berez, arau hausteez disfrutazeko ezagutu egin behar da araua, baina ez nago ziur beti
hori gertatzen ote den: arau hauste ortografiko askoren atzean ezjakintasuna egon daiteke
transgresioa baino gehiago.
Nolanahi ere, azpimarratzekoa da, interfentzien erdian, indar handia dutela euskalkiak eta herriko
hizkerak, eta nerabeek oraindik ere jotzen dutela, kasu batzuetan behintzat, euskararen senera eta
lexiko eta esamolde jatorretara (intzirrikatun, zereko beian, txapela erunde...).
Kode nahasketarekin amaitzeko, Ibarrak defendatzen du gazteen hizkera jargoi bat edo erregistro
propio bat dela, eta azpimarratzen du jargoiak egotea hizkuntza orokorra aberasteko arrazoia dela.
Antzeko irakurketa egiten du Crystalek ere, argudiatuz gazteen hizkera berriak zaharren hizkerak
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adina blaio duela: “Hori funtsezkoa da, edozein hizkuntzaren etorkizuna hiztun gazteen eskuetan
baitago”14.
➔ Erregistro falta eta batuaren interferentziak.
Lehen inkestan galdetuta, nerabeek adierazi zuten ez zutela erabiltzen euskara estandarrik sare
sozialetan. 224 elkarrizketak aztertu eta gero, berretsi daiteke baieztapen hori: erregistro pobrezia
dago. Erregistro informala da erabiltzen duten bakarra, herriko hizkera. Egia da aztertutako
testuingurua —Whatsappeko eta Instagrameko elkarrizketak— erabilera informalean kokatzen dela,
eta ulertzekoa dela hizkuntza estandarraren erabilera txikia izatea; edonola ere, berbalaguna
aldatzeak ere ez du eragin erregistro aldaketarik elkarrizketetan. Alegia, nerabeek antzeko
erregistroa erabiltzen dute lagunarteko elkarrizketetan zein familiakoetan.
Euskara batua ez erabiltzeak ez du esan nahi estandarraren eraginik ageri ez denik elkarrizketetan.
Lexikoari dagokionez, dezente dira euskara estandarretik hartutako aldaerak, nagusiki hezkuntzaren
bidez jasotakoak (azarun, irailin, itxarote zerrenda...).
Halaber, bestelako funtzio bat ere aitortzen diote Ondarroako nerabeek euskara batuari: umorerako
eta ironiarako tresna bezala erabiltzen dute, herriko hizkeran ari direla esaldi solteak estandarrean
txertatuta.
Bestetik, elkarrizketa batean ikasle batek berariaz erabili du euskara estandarra komunikazioa
errazteko, berbalaguna euskaldunberria zelako.
“Belaunaldi berrien euskara gero eta eklektikoagoa da, eta ahozko harremanetan sistematikoki
nahasten dira euskara batua, erdarakadak, euskalkia edo modalitate propioa”, azaltzen du Ibarrak,
eta horren zantzu batzuk ere ageri dira laginean, nahiz eta euskalkiaren eta Ondarroako hizkeraren
presentzia oso indartsua izan.
➔ Idazkera: araua araurik eza da
Lehenago esan bezala, ahozkotasuna eta idatzizkoa gurutzatzen diren puntua da sare
sozialetako komunikazioaren eremua. Eta eremu horretan idazkeraren eta ortografiaren arau nagusia
araurik eza da. Ekonomia (erosotasuna) eta ulegarritasuna dira gidalerro nagusiak.
Puntuazioa minimalista da, eta ia ez da ageri. Normalean, esaldiak bereizteko mezu bereiziak
idazten dituzte, eta puntuazio marka erabilienak galdera ikurra eta harridura ikurra dira. Halaber,
esandakoaren adierazkortasuna nabarmentzeko maiuskulak ere erabiltzen dituzte; esaldi hasieretan
eta izen propioetan, ostera, ez dituzte beti erabiltzen letra larriak.
Idazkeran ahalik eta gehien laburtzeko joera argia dago, eta elkarrizketak laburdurez beteta daude.
Batzuek hierglifiko itxura ere hartzen dute, Cyristalek ohartarazi izan duen bezala. Komunikazioa,
erosotasuna eta jolaserako grina dira faktore nagusiak akronimoak sortzerakoan ere. Aipatzekoa da,
gainera, nahasten dituzten hizkuntza guztietan sortzen dituztela akronimoak —euskaraz, gaztelaniaz
14 Berria, Hizkuntzen arrakasta, irautea (08-09-13)
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eta ingelesez—, nahiz eta gaztelaniazkoak gehienetan euskal grafiara ekartzen dituzten (sk, kb,
bl...).
Ortografiari dagokionez, zailtasun handia daukate s eta z ondo bereizteko (Gausa bat), h ondo
erabiltzeko (Utzas), eta ll erabiltzen dute y eta ndd ordezkatzeko (Lla lla; Ezinllot). Hau da,
ahozkatzerakoan bereizten ez dituzten soinuak idazterakoan, ez daukate argi zein den idazkera
estandarreko araua.
Azkenik, bitxia da elkarrizketa askotan agertu den joera: sarri ez dute erabiltzen toki deklinabiderik,
ezta orduak esaterakoan ere: -Ze ord zuze pot?.
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BAIMENA

Nik, ........................................................................................................................................................
izen abizenekin izenpetzen dudanak, adierazten dut onartzen dudala EHUko HIZNETen 1 'Hizkuntza
ohiturak sare sozialetan' izeneko ikerketa soziolinguistikoan parte hartzea.
Jon Fernandez San Martin izango da ikertzailea, Kike Amonarriz Gorriaren tutoretzapean.
Proiektuaren helburua da Ondarroako BHI Institutuko Batxilergoko 1. eta 2. mailetako ikasleen sare
sozialetako hizkuntza ohiturak aztertzea.
Sare sozialetako testuak nik neuk aukeratu ditut eta neure borondatez jarri ditut ikerlarien eskura,
eta baimena ematen dut ikerketari buruzko eztabaida saioa grabatzeko. Edozelan ere, niri
dagozkidan testuak eta grabaketak modu anonimoan jasoko dira eta erabiliko dira, eta testuetan eta
grabaketetan hirugarrenei egindako erreferentziak ezabatu edo anonimo bihurtuko dira.
Ikerketa hau eta bertan bildutako datuak helburu zientifikoak edo pedagogikoak dituzten
hedabideetan (paperezkoak, elektronikoak edo Internetekoak) publikatu ahalko dira, betiere datuen
anonimotasuna mantenduz.
Onespen honek ez du ezertan arintzen ikerketaren arduradunei dagokien erantzukizuna. Ez diet uko
egiten legeak2 bermatzen dizkidan eskubideei.

...........................................(e)n, ....................................................................(e)an

Jon Fernandez San Martin

Ikertzailearen izena eta sinadura

Parte hartzailearen sinadura

1 HIZNET Hizkuntza Plangintza Graduondokoa, EHUko berezko titulua. Asteasuain, 14 (20170 Usurbil ) Gipuzkoa
Tlf:+34 943 212 369 // e-mail:hiznet@asmoz.org

2 DBEO Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/informacion/20161118/eu_def/
adjuntos/rgpd_2016R0679-es-eu.pdf), datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari buruzkoa eta datu
horien zirkulazio askeari buruzkoa da. 2016ko maiatzean argitaratu zen, 2018ko maiatzaren 25etik aurrera nahitaez ezarri beharrekoa
da, eta zuzenean aplikatu beharreko araua da. 2018ko maiatzetik aurrera DBEOk ordezkatu egingo ditu Datuak Babesteko Lege
Organikoa (DBLO) eta lege organikoa garatzen duen 1720/2007 Errege Dekretua.
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Kode alternantzia eta erregistroak Ondarroako nerabeen artean

Elkarrizketaren testuingurua
(2. fitxa)

1. Ikaslearen identifikazio zenbakia:
2. Koadroa: Hautatu A edo B aukera, elkarrizketa motaren arabera. Erantzun batzuetan nahikoa da
X bat jartzearekin, beste erantzun batzuetan idatzi zenbakia, generoa, hizkuntza edo herria.

A AUKERA: Bi pertsonaren arteko elkarrizketa B AUKERA: Taldeko elkarrizketa

2.a. Berbalagunaren adina:

2.b. Taldekideen adin tartea:

3.a. Berbalagunaren generoa:

3.b. Taldekideen generoa:

Neska Ez Ez binarioa

-Denetik
-Genero bakarra. Zein?:

Mutila

4.a. Berbalagunaren hizkuntza gaitasuna:

4.b. Taldekideen arteko ohiko hizkuntza:

- Euskalduna
- Euskaraz ez da ondo moldatzen

-Euskara
-Besterik. Zein?:

5.a. Berbalagunarekin daukazun harreman
mota:

5.b. Taldearen harreman mota:

- Lagunartekoa
- Ikaskidea
- Familiakoa
- Bikotekidea
- Besterik

- Lagunartekoa
- Ikaskideak
- Familiakoa
- Besterik

6.a. Berbalagunaren bizitokia:

6.b. Taldekideen bizitokia:

- Ondarroa
- Eskualdea
- Eskualdetik kanpo Non?

- Denak ondarrutarrak
- Denak eskualdekoak
- Kanpoko batzuk. Nongoak?
- Gehienak kanpokoak. Nongoak?

Ikasleak

1

1

1

1

Eguna

Sare
soziala

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 29

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Elkarrizketa
zbk

Adina

Generoa

Ohiko
hizkuntza

Harreman
mota

Bizitokia

1

-Aupa neskak, animako ziñen Saharako
sudaderak erostea? -[irudia] -Nahi dabenak
diru ariña ekarribirau / -Nik baakat / -Ni hartzea
nu / -Ze eskarixe gero engora / -Neupebai / neuk be hartukot / -Neuk be bai / -Neuk be
nahirot / -Neuk be bai / -neuk be bai / -Bixar
ezingeinke ureta jun likido bat duzelako
Taldea
botatea lurrin -Pasu eongora baine eztakiau
nundik -Asike bixar lehorreku nahi dozuen
ordun / -Bañe ureta ezgixuzen baixakun? / -Bai
bañe eguenin be juteko geatuzin albenak
maiteaz -Total baixakun 6:30 ta yasta / -A bale
[emotikonoa]

14-26

Neskak

Euskara

Besterik

Eskualdea

2

-bueno me vais informando / -Creo que
vamos a aquilar un autobus de 19 personas
o / -ah que guayyy / -comp divas / -bamos en Taldea
una limusina / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] / [bamos en una limusina] si porfa

16

Neskak

Gaztelera

Batzuk
Lagunartekoa kanpokoak:
Leon

3

-neskak gero ze engot -uli plantxa -ala ondula /
-nitzat ondul -a / -[emotikonoa] / -Tintxe / zerda hori? / -Tintxa / -rosi neuan pentsaten - Taldea
metxa berdikin / -Yaas / -BAAI / -lol /// -ontxe
esnatuna siestatik / -[emotikonoa]

16

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

4

-Maite baja / -Plis /// -Ai -Atzo ordurako ya lo
neuan [emotikonoa] / -Oso txarto / -Ze
eonziñan denpora guztin de sujetavelas) / Bai / -Kotxaue / -Bai / -[audioa] / -Eskuzak / - Bakarka
Eztaa / -Baire / -Bueno dutxatea nu [emotikonoa] / -[emotikonoa] / -Nun za /// Mutrikun

15

Mutila

Euskara

Bikotekidea

Transkripzioa

Norekin

Ondarroa

1

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-a qué hora vamos a volver? -y que vamos a cenar
[emotikonoa] -ah, y cuánto tengo que pagar /-[a qué
hora vamos a volver?] a las doce y media el bus de
vuelta -9:45 el de ir -[y que vamos a cenar
[emotikonoa]] es una pizzeria -y hay pastas y asi [ ah, y cuánto tengo que pagar] bastante /-bastante
cuando? / -puff -esk no se cuanto seta el bus -pero
mas de cien ida y buelta entre 19 -mas la pizza / -ah
bueno tmpc tanto / -[emotikonoak] / -He quedado en
mi casa con Maite a las 7 (para hacer preparativos)
Taldea
si alguien quiere que benga -y si no me hecho una
siesta / -preparativos de qué -yo voy a las 9 y pico a
casa de Maite a plancharme el pelo / -pues eso
preparatuvos. de cena / -hacer el pelo y eso / [irudia] / -Wow / -sexy / -A las 9:45 el la parada de
itxasaurre no? -Cuanto dinero vais a llebar? / -30 40 / -Bale -Maite bienes? / -sisi / -estais ready? / No / -maite toca el timbre / -Maite y yo estamos en
la parada -Venid -Ya / -somos puntuales / -maite
bagiz -[irudia]

1

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

6

- [emotikonoa] -A ariña / -Jaja -[emotikonoa] /// Noiz bajako za? / -Mutrikun nu afaltB1zea -Eztai ze Bakarka
ordutan jungoazen ondarrure / -Bale

1

2

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

7

1

16

Neskak

Gaztelera

Batzuk
Lagunartekoa kanpokoak:
Leon

15

Mutila

Euskara

Bikotekidea

Taldea

16

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

-Historiakuk, iñok baaki texto iruzkiñak etxen?
[emotikonoa] -Ze soratzen hasitxe na / -Nik ondo ez
/ -Nik ondion eztot kuadernoii irai / -neupez / Nik
berak emozkun eskemiai pausuk segiuten naa etxen
bñ eztai indo o ze / -Nik eztai / -Neuk be eztot irai / Taldea
-Ordun zelan hasi za zoratzen / -Ba agobixaten na ze
eztakat gogo putaik, eztai etxen eta bixar lelengoko
ordun dakau osea imagina zelako paraderu akaten / Loko / -Ni bixar goxin nu ikastea / -Neu be bai

16

Denetik

Euskara

Ikaskideak

-[irudia] -Ai ama / -Omg / -[emotikonoa] -Entrenu
zelaik? / -Normal / -A ondo ordun -Mutrikuarrsk
jundi? / -Bai / -[irudia] -me encanta / [emotikonoa] / -lota nu neu be – Ondo loo
[emotikonoa] / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] / [irudia] / -Motibata bera / -[irudia] / -[irudia] / Wow belarritxakuk -[emotikonoa] -super wapa za
[emotikonoa] -[emotikonoa] / -nesakk / -ze Basatoze? /// -bai ontxe nun -nun zaze / -[irudia]

Ondarroa

Eskualdea

3

3

3

3

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

1

-Rt / -[audioa] / -Ni baixakun ezin na jun
entrenu da afaxe akat / -Ze ordu? / -[audioa] [audioa] / -[audioa] / -Maitek ia zeatxik dan
motibata audixukin / -Ze ordutan ze matata
aiatena [emotikonoa] / -Ze patata -Txo
errespetu / [emotikonoa] / -[lotura] / -Potruk na
lagaten / -Ikusitxe [emotikonoa] / -Pañueluk
Taldea
parte berdik dauke eta emotendau zuluk dakar
ela burun / -Kriston onara [emotikonoa] / -[Ikusitxe] Neupebai [emotikonoa] / -Niri ya
eztozta emoten grazirik -Moskea etxena / Lelengoko bideu grazixi emoteztana /// Zoixonakkk

16-17

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

2

-Nunza jarritxe -Ontxe na etxeko asentzorin / Atin pareko filan / -Zineko par na / -Ok / -Eon
al loro mobillai ze ezta plana ridikulu etxi / Maite mesedez [emotikonoa] / -Sartuaz
Bakarka
batea na /// -Litruk noiz erosibirou? / -Ba
laste berez ... / -Ni ontxe nui kal / -On? - Ni
ondione enu...

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

3

-Mertz / -Testuingurun ze ipini bire? / -Royo
emondouena / -Ondorixo ekonomikuk eta? /
-Segun zerreatxitun bixkat esplika ein
emondouenaz eta / -Eta ondorixutan? / Horretxek testuk ero mapik ero ekarri ban
Bakarka
ondorixuk / -Eta guk hori zln dakiau ba? / Normalin dakiauen zeoze sartukorai / Balew /// -Etxin dakazu atzo lagaztazun
gazteko fitxak?

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

4

-Noiz zuze bajatea? / -Laste / -Okk eske ni ontxe
alyzana siestatik ondiokan / -Jajaja / -Nun zaueze??
/ -Lokalin / -Ontxe laster jungo na / -Autobuse ze
ordu artukozue? / -Nox guz poteoa? / -[-Nox guz
poteoa?] Maite copiona bebe [emotikonoa] / -Eztot
entzun -Guapa / -8 retan ero? / -Baii ez? / -Baai -Ni
maiten house na / -[audioa] / -Laga beiko ati iratxe
meseee -O intzirrikatun ero / -[audioa] / -[audioa]
-[audioa] / -Gure taxisti beste taxistiaz da berbetan - Taldea
Eurak engorabela bakotxak 2 ero 3 uelta -Asike
perfekt -Eta bueltako be komoke bao -Baii / -Maiten
amak esandau berak be emongorabela beste buelta
bat / -Zuek ordun nik deitxutzatenai ordun ezetz
esangotzat? / -Esk iual zuk berba eizune honetxek
berba eindabena ra -Eztai -Segun -Zemateaz
einddou berba etorteko? -15€ kobrazku -[irudia] / [irudia] / -Jun eskatzen ze 23.00 koziñi itxitxen da

16-17

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

3

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

6

-Gero ze ordu / -When u want -Bñ leldn siesti
enbirot / -Bale [emotikonoa] -Zazpirak kal? / Ariña ez? / -Noiz?? / -6ra ero? / -Seitxeri
ondo??? / -Bai -Monjetako plazan
gelditxugeinke? Esk ni lelen aumanetik
pasabina / -Balee -Abiza monjetan zazenin / - Bakarka
Ontxe urtendor kamiñaldetik -Upps bixkat
berandu -Ze beroooi / -[emotikonoa] -Beru
raa? / -Bai -Urten balk / -Yas / -Mikel baja / Banator -[irudia]

-Amata engot / -Ni barrun na /// -Maite ze
serixe esaztazun ikusteko? / -Elite / Megadeden bara? / -Bai / -Maite asesino eta? Bakarka
Ni hori enu ikustea / -[emotikonoak] /// -Maite
ezatoz kalea?? / -On berandure / -Ezta
-Ni ondione enu... -[On?]-Bai / -Esk ondion
preparateko na....ta mait be bai... / -Bueno
ondion denpori akau / -Ahal bazu 2kas o pilla
guai, tq berandua baguz ni te mait gin eta
beste 2kas pillageinke ero... -Eztai bñ ondion
bara denpori / -Esk ni on lok na / -Gauzi ya
poteure juten bazaze ariña ba beulat etxi
ederra palu / -Ya -Esk ze ordutan guz pot? / - Bakarka
Ba eztaipe...peñik a ber que dice ero... / -4
kato gaz bakarrik lok, ordun supongo
berandu jungoazela / -Zeuntzuk zaze / -Maite
maite1 maite2 maite3 maite4 maite5 / Ze ord
zuze pot? / -8rak aldea ero / -Laga lok beiko
ati iratxe mese

3

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

7

3

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

8

-[irudia]-Guapo / -[emotikonoak] / [emotikonoak] / -Noiz hasten da Mikel?? / -Ontxe / Taldea
-[emotikonoa] / -[irudia] -Deskojona eina

4

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Ondo zaz?? -Emotezta berandutxu aiako
nazela,,,kontsultak oso atzeatute duz / -[irudia] Bakarka
/ -Ya,,,,lehen entzun dot radixun

16

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16-62

Denetik

Euskara

Familia

Batzuk
kanpokoak

44

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

4

4

4

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

5

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

5

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-baaguzz yaaaa / -Buaaaaaaa -Gexeeeeiiiiii / -Ontxe
nu erosteea / -Ei datorren urteko azarun berri
txarrakeko azkan kontziertura inor baru / -Maitek da
nik pentsa genun -Nik gabonetan diru emoteztenin
pillakot sarreri / -Nik gaur albarot mait naizu pillati?
-Keba keba lasai / -Iñor bixar baru jazza ikustea? / [irudia]-Buaaa [emotikonoa] / -[Nik gabonetan diru Taldea
emoteztenin pillakot sarreri]-Neuk be bai / -[Iñor
bixar baru jazza ikustea?]-Paa einbire? / -[Paa
einbire?]-Supongo.. / -Ordun ez -[emotikonoak] /
Neeskk -Iñok bazerritxar gonaik laateko
baxakurako? / -Nik traje guzti akat libre -Bñ eztai
nun ostiran / -Nik ez / -Listo lorturoot

3

-[...] eizeinke eta afaltzeko lentejak eitxuaz
nahibazu pure etxeko -Mandatuk Mikelek eta
Mikelek be eileikez / -[emotikonoak] /// -Zure
praka batzuk hartutxuaz / -Ok -Bixaldu
argazki bat ez? / -Atzanin ixebez / -Handixei
eukikozuz bañe nahizuz neure botak??
[audioa] / -Ez lasai

4

-Azkenetxea juteko ze ordutan dakau autobuse eta
nun / -nidea baine niatxik 19.00 19.30 poteuree / Usteot 21:00ak zaldupen dakauela buse / -19:00etan Taldea
poteure? / -Niatxik 19:30 aldea ero / -Bale -Ze ordu
herrikuk?

16-18

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

44

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

16-18

Neskak

1

-[emotikonoak] / -[emotikonoak] / -Ezga eon
pilobat denporan / -Ondala gutxi eziñeten
geratubier 3edo? / -Baai baine ezginan eon
atzanin -Ezin ixaneban -Hirrengo batenn / - Bakarka
Joe – Jajaja -Eske esazozzte zoze33 / -Baai
jejeje -Baine sinmas

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa

Kanpokoa:
Elorrio

2

-Ni gaur oñez nu / -okaai neube zeuaz
jungona / -Oki abisa bajateko / -aldatzinnna /
-Berutznu /// -Historian nik lelengoko hirurak da Bakarka
zuk beste hirurak? / -bai nahizune -ena etxiin
gero ikasikott / -Okii

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

3

-Amona eta notaixa junbirdi 3retan eta ezti
eongo etxin -Bazkaxe einje dakazu. Goltzak –
Giltzak? -Atzo deitzeko esatzan aiertei
bañeeee -Etxea bazuz. Lentejak daz neberan Bakarka
eta hanburgesi / -okai etxe nator -hori
jakitxea enitxan yraro guztikin goxin... /// -lol
surpreice / -Ehhh

50

Neska

Euskara

Familia

Bakarka

Ondarroa

5

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

5

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-Bua neskak lokalin kriston tufu bañe flipateku / Deke / -Eztakiau / -Kalefasiñoi o bistute euan? / -Ez
/ -Ba zozeñek zoze ezpagan ein o.. / -Atzo ni
Taldea
junitxanin be ba euan ze ni bizkotxuntzako
mantequilli jun nitxan etxe a eta atzanin txabolan
ein neban

16-18

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

6

-Bost terdi eroo / -Ni 6ak pasatanu / -Terdixak / Neupe naxarot berandua / -Donostire ezbanu neu be
Taldea
etorriko na [emotikonoa] / -Ni te anaxi ontxe guz / Ni enu azkaanin / -Ni 6 rak 6:30 aldea jungo na

16-24

Denetik

Euskara

Batzuk
Lagunartekoa kanpokoak:
Kolonbia

8

-Neeu nu ontxe zeozeñ bara / -inor ezta -ni etxea
etorrina / -Ni laste jungona -Zeozen bajatea baru / Taldea
Eske eztakat giltzik -Ba mai [Maiteren diminutiboa]
abisa / -Balee / -Ni ontxe nu / -Lokalin na

16-18

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

9

-eskee ppff arazu -ba eingeinke batrn bilboa
zina eta -da beste batem zeure pisure da
oinez skizoa / -Baalee ahaldaa ein / -Bañe
ondod pentsabire ze egun -Ze bastante egun
konplikauk di -Bañe eskizo gabon osuk
eongora iratxe? / -[Bañe eskizo gabon osuk
eongora iratxe?] nidea / -Ba hoxe
jakinbikoraa / -baaii -beatukou

16

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

6

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-[irudia] / -Gastazo [emotikonoa] / -Wtf / -Dek /
-Eroze etxen / -Zerdi geure [Irakurrezina:
estalita] -Mait zelako zapatak dakazu jantsitxe?
/ -[audioa] / -Esk nik estai zelakuk jantzi / [irudia] / -[Irakurrezina: estalita] -Da aparte,
baltzaz hobeto / -[Amak honetxeaz juteko,
Taldea
bañe sostenik baik enu] Mait ainkak kontrola
[emotikonoak] / -Nik zap sin mas.nu / -Normal /
-[Mait ainkak kontrola [emotikonoak]]
[emotikonoak] / -Benetan be / -Joo bale bi
horrekin hil etxena / -[audioa] / -Maitre ez flip /
-[irudia] Ta zap haoan??

6

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-Ze ordu zuze entrenatea? / -5terdi / -Bale neu bebi /
-Gaur zeintzuk guz atzanin / -Ni bai / -ni ez / -Ni
Taldea
ontxe nu / -Hamen ga / -Neubez

6

6

6

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Instagram
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Bai?? Bañe ondo ez?? / -sinmaas -batzutan
pff / -atzo agobixau nitzan.. / -Zeba / -sinmaas
tio -ya erretzia lagatzenoi ta iual orretxio ere
bada [emotikonoak] / -Ixaleike bañe .... eztai
eztai / -sinmaas -gañea oango astian berriz
domekan partidua / -beti domekan jokatzeu tio
-danok potruak arte goz [emotikonoa] -athletixa
serixua / -[segun ekipua ta entrenadoria] A
Bakarka
ya... nik pentsatenevan bañe hori ezbela
eurak entrenadorik adosten sinoke roio
gorauatik etorrela, entrenadore fisiku o [athletixa serixua] Zeuen beste / -keba atletixa geixo -benetan e -ni bixetan eonai athletixan eotiak askoz askoz meritxo geixo
dka -eibar mierda bat da

16

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

5

-6!?!?! -Ia errezeoi -DBH4 / -Flipa – Zemar
urte auke dnalik / -Laun horrek portugalea jun
zin ikas2n eta axe laun / -Eta hortik?? Laostia
/ -Hori esk benetan eh lisboan da hori
argazkixe eta / -Eurak entera baik atatzen
argazkixe / -Flipa / -Ikas2n liazin lelengoko
bidar ezpazan 2. / -Da hor ezta eon
adarrik??? / -Ba eztai Mait beti be adarrik ezta
Bakarka
zetan eon / -[irudia] -Ez bñ nik horrekansik
erose entzundot -Justo eurakatxik -Royo
asako bidar laarabela eta / -Kb ns -Eukiben
laata bñ ns -Beti raz batea atzanin / -B ostia
fuerti 6 urte... asako ra -Royo aurrekun
beran ama ebillen maitei esaten, geuri
tokaazku kinieli.. eta ebizen berbetan
parejan txarto pasatiatxik alabak

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

6

-Ke mareo / -Maitemozkor / -Super mozkor
politxe atrapaneban / -Super kiute ez? [irudia] Erregalu gabeko / -Hainka azpixak...
eskuk makillateko txungo / -Ontxe esazu Neure etx makilkateq laun [emotikonoa] -Mait
al natral gaur / -A lo remo / -Ziek gero poteure
guz....ez / -Ez nahibazu etxin -Geatukona / Nox guz bñ / -7/7:30 -Zeu? / -7:30 minim / -Ze Taldea
berandua? / -Ez lastw iual listo na bñ.sty / Nik jasti faltarot bñ mait ontxe esnature eta
pillabirou / -Eske maiteeta neube
espabilakoa / -JAJAJAJA / -Zuek hilde na
ezindot bixitxiaz -Eta atzoko praka baltzak
sekadoran daz zain eon bina

16

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

6

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

7

6

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

9

-Ni eta maite zer / -Zuk aurrezku dantza primeran
eta maite jaialdian kantaten. Famauk
[emotikonoak] / -Aurrezkure ori ala / -Ba ez? / -Nik
eztai -Agur -Eta jan jogur / -Mikel. Sei kalendaxo
emoztazu bost emon biharrin. 1Euro bat sor
[emotikonoa] / -ez, zeuk artuzu [emotikonoa] / Taldea
Hola danoi. Edinburgoko bueluk ordaindute daz.
Bakotxe 110euro. Aurten krisis gogorrin na eta
gabon zahar egunin ekarri diru edo kontun sartu hile
hasieran kobrakozte eta [emotikonoak / -Ok. Nik
31-an ingresakotzut]
-eztezunai zea mays ikusi? -nik eztakitx ze im iual ateakonai bña porrito batzuk ta ya / -[eztezunai zea mays ikusi?] Baii aber
gustatengazta e -Bañe sarreraik be
eztakau / -ezz? -orduan ahaztu ee
[emotikonoa] -bueno eztakitx iual lortukozue parrandia eongoda bña ondarrun geixo -ze
mutrikun showa futbolekuak handikuak
montatzeue -ta eztuaz ateatzea ze bixar
partidua dke -gaur bazaken bai egongozala.. / Eske esatetzet nik kuadrillakuai bañe jamon
putaik eztozte etxen / -sarreria lortzenbazue
yasta -gaztetxian anbientia eongoda -ta gero
Bakarka
tabernetan ta ebai / -Ya ya -Bañe ueno Ikusikou ze engouen / -ni iual tira o jungonai
ze mikel do kamarero -gaztetxea jungonitzan
bña sarrrerak.. / -A ondoo ondo -Ya... / sarreraik ezpadkzue ez etorri -bueno ni enitzan
etorriko [emotikonoa] / -Ya... eske nik
esandot, jutenbana 1:30etan.ueltan
natorrela / -ni ere 1ak o jungonai etxea / Ondo ondo, ni ondarrure etorri da farra / etorri nere etxea lota -[emotikonoak] / -Bai oixe
pentsaten na [emotikonoa] / -eztezunai? / Enu mutrikure / -ezz? -ondoo indezuu

9 – 55

16

Denetik

Euskara

Familia

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

6

6

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

10

-Ongo astin eotea guz? -Ezpazunahi esan ze
eztozta bñ ignora ez ein / -[-Ongo astin eotea
guz?] / -Astebukaeran / -Eztakat gogo askoik
egixe ezna / -Bale – Imaginateneban -Bñ
esan lelengokutik ez eon 10 ordu ignoraten /
-Relaja / -Ze relaja -Ezpanabil txarrea / Nahizu geatu? / -Zeuk ezpozunahi b ez -Ezga
eongo eta zu inkomodo eon ez? -Bñ snms
stay / -Bai geatukoa -[-Ezga eongo eta zu
inkomodo eon ez?] Ez lasai -Bakarrik lokaleko
giltzak topabitxuaz / -[-Bai geatukoa] Aber
bañe ezpazu nahi?? -[-Bakarrik lokaleko
giltzak topabitxuaz] Zetako / -Bai bai -Eske
idatziztazunin oian neuan botata / -Bale bale Gaur bañe?? -Mikel bateixi akat amaitzen Erantzun mese / -[ -Gaur bañe??] Bai -Zure
Bakarka
lokala libre ra / ...eske hon iñor ezta bañe
eztai berta guzen o ez -Zeuri ezta libre? / [Zeuri ezta libre?] Eztakat giltzik -Mikelei
eskatukotzat / -Bale -Perfekto -Nox / Gadetzat / -E? / -Galdetutzat / -Bañe nox / Ontxe -Watsapetik -Tabernan na -Ueno
bertarutz nu / -Noa noa -Maitee / -Taberna / A bale -Pentzarto lokalerutz / -Ez ez -Mikel
amaitzeb da batexi -Euneko lau rakat / -Ze
ordu geatukoa? / -Zeuk esan / -22:45 ero? / 22:45?! -Etxea junbikona da gero uelta Ariña -Ontxe eztoztazu esan ba / -[Ontxe]
Ontxe idatzikotzat ela / -Nunza? -Ei / -Etxin / Ontxe nu arutz / -Abisa txistenea aiaten
zazenin -Nunza / -Bajas / -Banator

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

11

-Eztai -Bañe sustata na -Modo hipocondríaca / -Ba
trankiil [emotikonoak] -Eztot uste ixe ixangoraniik /
-Interneten eta testak na etxen -Ia zer dan -[irudia] / Taldea
-[emotikonoa] -Entrenu ontxe ez? / -Cara sexy
[emotikonoak] / -Ezinllot ikusi / -[irudia]

16

16

Denetik

Euskara

Lagunartekoa

Taldea

16

Neska

Euskara

Besterik

7

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Inor zapatun bilboa? / -Zuaz zeta? / -Mikuk jatea Mokuk / -Ezin neikeee flyy [emotikonoa] Txalintxoa nu atzeabe [emotikonoa] / -A partir
Taldea
pollas [emotikonoa] / -Pues si la verda / -Onare / Hombreeee

7

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

Mikrondas txorbiaz tabernan / -Jajaja / -ui

Eskualdea

3

-Mait -Deitxuneike -Eske rayata na / -On
afaltzeaa nuu -Gerotxua nahibazuu / -Ya
kalatraban na ixebez / -Jajajajaja / -Ia mikelek Bakarka
eztaben zaataik ataten / -Atatii jajaja /// -Biziaz
ala oñez? / -Bizii -Bera nu -Jajajaja

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

4

-Inglesin ze hiru idazlan di? Bakotxak beran parti
eibana eta ze gexa? / -Bakotxak beran parti einbana,
zeuk parte guztik istoixa baten idatzitxe zikiñin eta Taldea
bardiñe garbixin / -Okeii -Mertziii -Bixar euskerako
ordun ezileike bota piroik?

16

Denetik

Euskara

Ikaskideak

5

-Ez astu pelikiaz mesedez / -Bai /// -Gero litruk
etxea zuz? / -Ez -Esanetzun sagardauaz
ibiliko nazela / -Bazatoz farra? / Kb ontxe
Taldea
aiana etxea eta kantzata na / -Balee /// [audioa] -For you

16

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

16-24

Neskak

Euskara

Besterik

7

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

7

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

7

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

7

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-Ni atzanin ezineike jun -[izen zerrenda] / Baixakun 6.30 entrenamentu aste guzti akazue
antolatzeko da danok aiateko entrenamenture
[emotikonoa] asteburo ona euki / -[emotikonoa]

7

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

7

-Mait -Ni 5:30 txirrimorraskire junbina e -Ozea
bestikin geatu ero.. / -Baiii -Bera? / -Baai / Banu / -Banu noa -Bera ala aurrea?? / -Bera - Bakarka
Beian na /// -Bera? -Biziaz ala ez?

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

8

-[irudia] Zu / -Niri eztozte lagako juten / -Niri
bai / -Zuek jun enbiaaa, gatibu, hesian, berri
txarrak, pelllo eta ondion falta di / -Pello bera
bakarrik? / -Eztai -Iual -Seguro ze ague
vendetta ya pasata eongora / Ya barai / -Nik
nairot jun

16

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

7

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Taldea

Taldea

Ondarroa

Eskualdea

8

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-[irudia] Datorren urteko irailin de bañe iñorr
animatenda?? / -Nik nahi dot / -Neuk bebai / Hombre -Natos y waor near eingot / -Bua gexei
/ -Bai / -Neuk b baii / -Neuk be bai / -Ni
baixakun ezin na jun entrenu da afaxe akat / Ze ordu? / -[audioa] -[audioa] / -[audioa] / [audioa] – [audioa] Maitek ia zeatxik dan
motibata audixukin / -Ze ordutan ze matata
aiatena [emotikonoa] / -Ze patata -Txo
errespetu / -[emotikonoa] / -[lotura] / -Potruk na
lagaten / -Ikusitxe [emotikonoa] / -Pañueluk
parte berdik dauke eta emotendau zuluk dakar
ela burun / -Kriston onara [emotikonoa] / Zoixonaak jitanaaaa [emotikonoa]
Taldea
matxezatxuau [emotikonoak] / -Mertziii
[emotikonoa] / -Zoixonakk Mait !!!!!
[emotikonoak] / -Eskerrik askoo [emotikonoa] /
-Zoixonak maittt [emotikonoa] eun on bat
euki / Mertzi Mait [emotikonoa] / -[bideoa] Zapatun holanik iñor? / -Neu / A punto / Iñor
jazza ikustea? / -Nox [emotikonoa] / -8:30 / Ta sarrerak? / -Ontxe hartzen di / -[lotura] Atzana zeuentzako karis / -Onara / -Iñok
detxurau azkenetxea? / -Ez / -Ba detxu
einbikora ez? / -Beuk deitxukot bixar
nahibazue /// -Institutukuk nox hastezue
jaialdixe?

17-18

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

8

8

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-Ba laste etorrikona / -Maitee -Bazatoz? / -Bai
ontxe laste etorrikona -Nun zaze? / -Patixun Partiduk daz / -Bale banator / -Gero ze ordutan
jungoa lok garbitzea? / -Niri eztozta / -Guk
entrenu 6:30 akau asike 8:30aldin / -Guk
entrenu 6:30 akau asike 8:30aldin ero aiakoa,
berandua ezpara / -Ba ordun 6:30 bño ariña
junbikoa garbitzea ez / -Ba nahizuenin bñ ni
5:30 ero aiakona ze 4:30 pelukexi akat / Ellaaa -Okay / -[-Ba nahizuenin bñ ni 5:30 ero
aiakona ze 4:30 pelukexi akat] Maite dana
problemi za / -[emotikonoak] / -5:30 geatua / [irudia] / -Ederra wppp / -Baiiii wpu / -[irudia] / Onara / -Que
'file:///Users/jon/Desktop/Sakontze Egitasmoa/
S.E. datuak/Transkripzioak/Corpusaren
azterketa.xls'#$Azterketa.N47moderrrnosss / Ni bixkat berandua aiako na 5:45 ero / -Mait ta
neu bebai / -Ni donosti na -Bazkaxe eukirot
ondio ena urtengo amendik / -Iñor bara lokalin?
/ -Neu eta maite guz ontxe / -Mait eta neu guz /
-Bajaaaa -Popi hotzitzen / -Monjeta aiaten
zazenin abisa / -Bizin guz / -Bale ba bertarutz
nator / -Noa -Portalea? / -Monjetan na / -Ontxe Taldea
nator neube / -Neu b ontxe nator / -Mikel eta ni
ontxe gatoz telen bille -Asikd beiko ati iraitxe
laga mesedezzz / -Noiz zuze bajatea? / Laste / -Okk eske ni ontxe alyzana siestatik
ondiokan / -Jajaja / -Nun zaueze?? / -Lokalin /
-Ontxe laster jungo na / -Autobuse ze ordu
artukozue? / 21:45 itxasaurren / -Nox guz
poteoa? / -[-Nox guz poteoa?] Maite copiona
bebe [emotikonoa] / -Eztot entzun -Guapa / -8
retan ero? / -Baii ez? / -Baai -Ni maiten house
na / -[audioa] / -Laga beiko ati iratxe meseee
-O intzirrikatun ero / -[audioa] / -[audioa] [audioa] / -Gure taxisti beste taxistiaz da
berbetan -Eurak engorabela bakotxak 2 ero 3
uelta -Asike perfekt -Eta bueltako be komoke
bao -Baii / -Maiten amak esandau berak be
emongorabela beste buelta bat / -Zuek ordun
nik deitxutzatenai ordun ezetz esangotzat? / Esk iual zuk berba eizune honetxek berba
eindabena ra -Eztai -Segun -Zemateaz
einddou berba etorteko? -15€ kobrazku [irudia] / -[irudia] / -Jun eskatzen ze 23.00
koziñi itxitxen da

17-18

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

3

[irudia] -Ni ikasten na frituj etxen eh / -Atzo
afaldu neban -Eta gabonetako ya ready Kongelata -Punt -Mait lok ekarri bikozu
Taldea
hurrengo baten -Geuzak9 / -Maitt argiñanaaas
-Nik janebaxenak satzo eskask / -[irudia]

17

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

8

10

10

10

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

4

-Mait -Atento euki teld -Markiñan nator -Xo t
xamooo / -Okkeeiii – Baibai al loro akt / Goikoa bazuze neuri be hartu / -Baibai ondion
itxitxe ra bñ gero detxukou / -Zemagarren
paradan baja bina / -Ba eztai alde zaharrin ga
Bakarka
/ -Atzanengokun bajakona eta metru pillakot,
alde zaharra metrun zelan deitzen da / -Casco
viejo -Bñ alde zaharrin 2 urtenera auke bat
barai nundan bñ ez ordun seguru nundik
urtetezun eztai nunda

1

-Ezkerreku? / -Aaaaa bihurree / -Nungure? / Neskak barruko gelko lamparin kabli ebatxe
ra / -Neskak bixar erosikotzau Maitei erregalu
ero zeoze zapatun emoteko? eta mait zetan
geatuziñan nire ixikoaz beran prekara o geuk
erun gauzak? / -Gero ze ordu geatukoa
Taldea
erregalu erosteko? / -Guk seiterdi ero
amatxukou bañe eztakikau fijo / -Gu zazpirak
laurden gitxi jun enbia / -Bestelan ezin
dabenak laga diru lokalin o / -Pentsarou ordu
6ak ero 6:30 aldea ados? -Ze naxazue? -Eta
diru 3€ ondo?

16-8

2

-Nik? [emotikonoak] / -Idaztea zuze? / -Eztai bñ
ezpatzau idazten be nitzat esan einbitzau / -Bai
dudabaik / -Nik eztot ixe ulertzen / -Idatzitza
batenbatek?? / -Nik ez / -Neupez / -Uazen gmaile
bixaltzea -Bai / -Ni 4hilaratik behin azpimarratzen
na berbak [emotikonoa] / -Ni desfasin nabil –
Taldea
Gooipe eztakat da eztot ulertzen be -Asike desastre /
-Bixarko irakurribirdou? / -Bai -Maittt bixaldu
zeukk / -Ondion eztot irakurri dana / -Oso luzire? / Luzi ez / -Ena hasi / -Bañe gatxe ulertzeku / -Zuek
albuko gelakuk eguenin dakarren esan geinke maitei
aldatzeko / -[Ena hasi] Neu bez

3

-... / -Ederra disgustu dakat [emotikonoa] / -Ez
suizida, eh!! / -Betirako ero buelta engo
dabe? / -Betirako / -Gazte topagunin joko
Taldea
dabe usteot / -Bai, gira bat duz etxea
despedida morun /// -Maite, nun zabiz?

17

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16-17

Denetik

Euskara

Ikaskideak

Ondarroa

16-44

Denetik

Euskara

Familia

Ondarroa

10

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

10

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 12

10

11

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

4

-Mikelek esazta bixar pruebak etxeko dniko
numeru eruteko apuntata beste bi paper bete
birouzela ta / -[emotikonoa] /// -Mediku te gero
Taldea
entrenu akau? / -Ni mediku amatxu eta seirun
nu enteenatea ze gero jun enbina / -Entrena
enbirde bai -Bixar 5ak entrenamentu

16-26

Neskak

Euskara

Besterik

Eskualdea

5

-Nik ezin neike / -Ni 5 te 30 ero allakona Bilbotik / Ni 5ak ena allaten. Baten bat doia geruau batera
entrenateko? / -[Bixar 5ak entrenamentu] Nik eztot Taldea
uste ahal ixangotenik /// -Nik gaur ezin neike jun
entrenure

16-26

Neskak

Euskara

Besterik

Eskualdea

6

-Eta hau taldi borra eta beste bat etxenbarou? Ze ori
gisaji ezta jungo / -Ondo ikusitxe matx -Si la
montaña no va a maoma, maoma ira a la montaña / Maite zerzabiz [emotikonoa] / -[emotikonoak]
Tokik tokik emozta -[emotikonoak] / -Eta ordun ze Taldea
etxendau ba? Ze insta ebiltxenday / -Ba eukikorau
mille mensaje / -Maiten kuentatik solicitude nu
bixaltzea / -nik neuretik bixaldutzat -direkta nu
idaztea pirateko / -E pirate zeñora / -[emotikonoak]

16-18

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-Ze ikasizu texto iruzkiñin? / -Ena hasi / -Neu
bez [emotikonoa] -[Ena hasi] Eztaipa
[emotikonoa] -Bixar 6:00 nu astea ni / -Ze ikasi
birde? / -Eztaipa tio -Zelan ein o yo que se tío
[emotikonoa] -Fuuuaaaa -Ederra penkuuuu -A
Bakarka
todo esto zelan deitzen za? / -Agirre -Zeu? / Listo bixaldutzut -Ze biziadan ya? / -Anaxi
dabil / -Imaginadot -Gaur ezuz biziatea zu
ez? / -Ez /// -Historias nu hastea eta gero
onlinen sartuko na / -Okeii

16-17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

11

11

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-Ee mutilak ya ke eztouen afai ganorazkoik prepara
pentzarou bakotxak 10€ ero ipini eta mogolloi alkol
erosti -Eta izotzak eta limoik -Eta txinutako kopa
mierdak eta... -Putetxi -Minibarra [emotikonoa] / [emotikonoak] / -Ta kriston jaxe -Eta sobrantiaz el
juego de la verdad / -lia lauuuunnn / -Banabil [emotikonoa] / -[audioa] -[emotikonoa] / -Eitxon [emotikonoa] / -Bobo -[emotikonoa] / -[audioa] / [audioa] / -Ba ni enabil xd / -Eh / -Ekisde / -Ni
juggerra eta red bullak ekarrikot -Xd / -Ekuiksthe / Pabú dana juggerra / -[emotikonoak] / [...] Zeintzuk / -Ba betikuk -Kexi eta / -Mikel mikel? Okeei / -Bai / -Horrek bai / -Bfi / -Horrek mitic di
eitxon / [...] /-Niatxik danok aldabatea / -Bata
lokalin bñ nahigune / -Lokalin bakarrik geu eta
neure klasekuk eongori -Ez? -Ze bestik baras ba ez, Taldea
ze esajerau peña hor eoteko... / -Kuadrillakuk / -Ah
bale -Nire gelakuk be esasta lokalin eongorile Esaste* / [...] -Sebene -Da zeñei emonbikoako
10€? / -Barixekun ipinikou boti / -”Esta farraik” kb
kb [emotikonoa] / -Kotxaue zapatu xd
[emotikonkoa] / -Domeki be aparte ezta geatzen xd /
-[emotikonoak] / -Jajaja -Ekiosde lol / [emotikonoak] / -[irudia] Fikin eindouena
zapaturako [emotikonoa] / -[audioa] / [emotikonoak] / -Lokuri du? [emotikonkoa] / -Fijo
bai / -Ez -Zapatun ez -Domekan -Ze hamabixak
pasatakun domeki de / -Loko / -Ekisdede / -Lokillo /
-[emotikonoa] / -La sabiduria es poder [emotikonoa] / -[irudia] / -Metelee / -Pero bjueno / Mikelpo k pasa / -Klk ///

16-17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

4

-Gaur arratsaldeko karateko exibizioa dela eta 3. eta
4. aldageletatik sartu behar gara. -Eta IXILIK Mesedez -Eskalada eskola oharrak: +Gaur izan
dugu opor aurreko azken eguna. Bueltako lehen
eguna urtarrilak 14a izango da. Urtarrilak 7 tik 11ra Taldea
bulderreko koltxonetak berriztu behar dituzte. 2019an kuota batzuk igoko dira: +Federatzea 19€. Irteerea prezioak nagusiak 7€ eta gazte edo umeak
5€.

16-36

Denetik

Euskara

Besterik

Eskualdea

11

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

5

-[lotura] / -[Gif] / -Ederra feu -Espillun ikusikozan /
-Bixotzekuaz -In de front of de mirror / -Kristala
apurtu eta arpexan sartu / -In de nait / -Espabilakora
zerun -Ia olentzerok arpei barri bat erregalatetzan / Taldea
Zeure arpexe / -Duda baik / -Nun puta zabiz Desfasauoi / -Bestekure -Mikelen ttabolillan / Bob / -Esponja / -[lotura] / -Akosu laune / -Jajaja / iñor? / -Bai /// -Iñor? / -Naii -Bai

11

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-[irudia] / -Oleeeeeee -[irudia] -Asike nahizunin
botakou -[irudia]

Eta ez palea kodigu [emotikonoa] /
-Neuk be pillarot -Bi diskut zetako di? / Actualizaziñoi bi zatitxan da banatatute, zati bat
disko bateas eta beste zatixe bigarren diskuas –
Lelen data disc sartu bizu, eta actualizaziñoi zatixe
amaitzendanin game disc -Eztai pillazun / -Mutil bat
eta neska bat agertzen di / -Bertan disko erdixan
Bakarka
baltzin ipini enbirdau data dick eta game disco / [irudia] / -Taaaakkk -Wapuk eh -Ipinizu plaixe? / Bai -Gaur lokalin guz afaltzea? / -Ba ni hiru egun
oso darut biziaten, esina mobiu oitxik eta plaixe
amentxe akat asike nahizunin abisa eta ibilikoa [Gaur lokalin guz afaltzea?] Ni ezina baja -Super
txarto na

11

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

7

-Gaur hiruretan ero etoreikona etxea / -Zer da kalin
ba / -Mobidiken djxak / -Bale ba / -Kuadrilla guztik Bakarka
batea afaldudou / -Natural ibili -Bale

16-18

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

44

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

11

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

8

-Parka mutillak bañe enu afatxa eh! Super txarto na,
bi egun oso darut oian tunbata ze ainkak kasi apolla
be esindot ein lurrin (15 karetxa ero erresten) / Okei, lasai ta animo mikel [emotikonoak] / -[Parka
mutillak bañe enu afatxa eh! Super txarto na, bi
egun oso darut oian tunbata ze ainkak kasi apolla be
esindot ein lurrin (15 karetxa ero erresten) Ánimo
makina -[emotikonoa] / -Animo mikeel
[emotikonoak] / -Mertziii [emotikonoak] / Rekupera mikel [emotikonoak] / -[emotikonoak] / Animo mikel [emotikonoak] / -Lasai mikeel -Zue
parti neuk jangot -[emotikonoa] / -[emotikonoak] / [emotikonoak] / -Animo krak [emotikonoak] / [Zure parti neuk jangot] Edan neuk [emotikonoak] /
-Dale miiik [emotikonoa] / -Mertziii danoi
[emotikonoa] / -Hori mikeel / -Mikelito wapo
[emotikonoak] / -Gero 19:00 lokalin? / -Bale / -Gero
iñor aurrera ikustea? -18:00 dakarre / -Egurre olluai
Taldea
mutillak -[audioa] / -[18:00 dakarre] Keba siesti
hobeto / -Ze lla lokalin zaze ala? / -Kebaa
[emotikonoa] / Ahh / -Genti bara bañe / -Iñor
eztator gero aurrera ikustea? -?? / -Kbbb -Ni ezz / Neu be eztot uste / -Ostia laun -Ontxe esnatuna Ederra grui / -Egunon zueri be / -[Ederra grui] Ni
ojerakin eta esnatu na / -Adioss -Mitillak neu ba
estai etorrikonazen ze fijana eta kriston raji dakat
popan / -[emotikonoa] / -[Ontxe esnatuna] Nik
eindot 10 ordu edo lo eta gero beste ordubeteko
siesti edo mikel gaxuk tinbri jota esnatunabenearte
[emotikonoa] / -Nun zaze? / -Lok / -Mik eta ni
ontxe gatoz / -Zorixonak miiiiiiiiiiiik [emotikonoak]
/ -Zoixonak nachoooo [emotikonoak] / -Zoixonak
mikeeel! [emotikonoak] / -Vidaaaaall / -Zoixonak
mikel [emotikonoak] / -Zoixonak mikel!!! / Zoixonaaak Mikeeeel / -Eskerrik [emotikonoak] / Mikel zeutzat [emotikonoak] / -[irudia] / -[irudia]

12

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Jarduera batzuk eindot bakarrik / -Etxen na
-8.nin nu /// -Barran zaze? / -Bai /// -Ingleseko Bakarka
komikixe noxko enbirdou? -Eztai

16-17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

12

12

12

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-Zoixoonak miiikel! [emotikonoa] / -Zoixonak
Mikel! [emotikonoak] / -Zoinak Mikelll
[emotikonoak] / -Zoinak mikeel!! / -Zoixonak
Miiiikel ondo pasaa [emotikonoak] / -Iñor
badoie partidu ikusta? / -Neu / -Konbokaute
za? / -Bañe bankillutik / -Bai -[emotikonoak] / Okeei / -[Ze ordu dakazue?] 12:30 / -Ezindot Partidu akat / -Okei / -Xabi ikustea zuz?? / Bai / -Neu be banu -12:30xetan da ez? / -Bai / Taldea
-Okeii -12:30 bertan? / -Baai / -Eskerrik asko /
-Zoixonak mikel / -Eskerrikasko / -Zoixonak
Mikel! -Eskerrikasko / -Zoixonaaak Mikel
[emotikonoa] / -Eskerrikasko / -Zoixonak
Mikel!!! [emotikonoa] / -Eskerrikasko / Zoixonak mikel / -Eskerrikasko / -Zoinxak
Mikel!!!

3

-Neube buru bajata nabil / -Enu ikastea ixe Bixar esnatukona 6:00 eta bertan
ikastendotena -Popatik artzea / -Bua ni 6
retan ezina kapaza esnatzi / -Penka engot
praktiku -Ixi ze gaur 5:00 esnatuna txo
historia errepasateko [emotikonoa] -Asike
bixar esnatukona [emotikonoak] / -Eta
Bakarka
eztozu lo hartu? / -Keba / -Ni 7:10 esnatzen na
eta lo hartzen dot errepasaten [emotikonoa] Loak arturot bixkat ya dana errepasata
neukalako / -Loko za / -[emotikonoak] Bueno lota nu -Gabo [emotikonoak] / Baii
[emotikonoa] /// Atzanin bixar pira guz botatea
lelengoko ordun? /// -Enu klasea ni eh

4

-Entrenamientu: Abenduak 27, 10:00tn / [emotikonoa] / -Ondo partidu mutillak zoixonak / [irudia] / -Ondo mutillak! [emotikonoa] / -Ondo
mutilak [emotikonoa] / -[emotikonoak] / Zeñek
golak? / Mikelek... [emotikonoa] -Mikelek eta
Mikelek faltan / -Auff / -Neukbe sarturot -Bañe
propian / -Ona hori mikel -Bentzat gola da
[emotikonoa] / -[emotikonoa] / -[Ondo mutilak!]
[emotikonoak] / -Ona mutillak [emotikonoa] / Taldea
[zerrenda bat] / -[zerrenda bat] Asma etxezu / Erosketak etxeko listi / -[emotikonoa] / -[irudia] / Separados al nacer / -Espektakule huste -Hutse* / Ze eindau ba? [emotikonoa] / -Delanteru regatea
arpeirik aldatu baik / -Onena da [emotikonoa] / Gero Neueren morun ipinirau esku [emotikonoa]
paradoi / -Mikel afizinoin idolu za / -[Neukbe
sarturot] Zuk gaur gabaz [emotikonoak] / -[zerrenda
bat] Nik eztakatela [emotikonoak]

16-18

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

15-35

Mutila

Euskara

Besterik

Ondarroa

14

14

14

14

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

1

-fikirako formulaziñoi organiku ikasi enbire? / Eztott uste /// -Direkto laboratoxure zuze ala lelen
klasea? / -Laboratoxure, ez?? / [emotikonoa] [emotikonoa] / -[emotikonoa]

2

-Ze ordutan? / -Niiok lo nehieot ein ze 8 etatik
na esna / -Seirak ?? / -Ya preparata
gabeako?? / -Baiii -Ez?? / -Eztai lota nu 6retan
honuzke etorri 6:10 beian / -Makillata eta
zuze? -6rertako diñot / -Bai bñ eztozta
Taldea
emoten denporaik 6retan / -Nox geatukoa
ordun? / -6:30 mesedez / -BI / -Lai gelditzen
ga ?? / -Ni listo na maiteaz nu berutz laste
ozea bertaen eingoa / -Baii

3

-[irudia] / -Onena / -Maittt zetan za esna alako
ordutann / -Ya tio -Ametza gaizto bat eukirot / Gero siesti bota e -Ze amets / -Zeu zer zabiz esna
[emotikonoak] / -[emotikonoa] -Entrenu / Uajajajaja [emotikonoa] / -JAJAJAJA -Astute
neukan / -Ostia desgrasixi [emotikonoa] / -Ba bai

4

Taldea

16-17

Denetik

Euskara

Ikaskideak

Eskualdea

16

NeskaK

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Taldea

16-17

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

-Ze erropa ra? / -Zeuri ixandako baltza Haxe emoztazune -Manga transp / -A bai bai
-Eske nik bolsituk komoke eztakatela / -Ya ya /
-Behatu geure erropan armaixun goxan ero ia
miskaoko boltza baltz txiki bat dan -Apurtute ra
beitxik bixkat -Ero igual bota eingendun, eztai Laganeike boktza baltz bat bañe kakalardo
berde bi auke! -Eztai nun dan -Iual ikusizu Ohiko kajoin ero armaxun behatu -Nitzako
uapu re zutzako eztai [emotikonoa] / -Ama
Taldea
pirateko zain na -Gauzak etxen hasteko -Eta
gero aita aiakoazta raiaten / -Bale bale Zerda bazkaltzeko? / -Karbonara / Puuuuuuunt -Gosazuaz na ta -Kriston aste
mierdazu eukirot / -Tipik %80 bateixi aukela
eta roio gitxi ixango bazan morun -Gabearte
auantabitzala eta / -Maite kendutzaxun
bluethooth eta wifixe -Eta listo -Sobre
auantakotza / -Ya pirara -Hori kendu baik be
bai txo -Ezpara mobilin ibibiliko / -Bueno..m

16-19

Neskak

Euskara

Familia

Ondarroa

16

16

16

16

17

Zapatua,
urtarrilak 12

Zapatua,
urtarrilak 19

Zapatua,
urtarrilak 19

Zapatua,
urtarrilak 19

Instagram

Whatsapp

Whatsapp

Instagram

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-JAJAJA es tu novio? / -Si -Solo mio
[emotikonoa] / -Aww / -Algun problema! / No wtf -Pero ya os hbeis liado? No? / -Si / -Es
q como pnes ns q de unos km -Digo será a
distancia / -Eso es por un amigo / -Ammms JAJJAJAJAJ las pedido soli al Mikel? / -Q
Bakarka
mikel? / -Al qpuse en mi stori / -No...? / -Si
[emotikonoa] / -A cual / -A [lotura / -[irudia] / Ahh / -Ves [emotikonoak] / -Pero vamos que
me lo dijo esta mañana / -Pues ns habra sido
alguna amiga ns / -No JAJJAJA -Eres tú
[emotikonoa] -Qno pasa na sbes

17

Neska

Gaztelera

Lagunartekoa Kordoba

2

-Klk manin / -Glou / -Despierta ya / -Nu / -Su Levantate -Desayunas -I quedamos
[emotikonoa] / -Si ya e desayunado
hace...Pf / -Ps vístete q quedamos / -Donde / En tu casa o en la mía? [emotikonoa] / -En la
mia q me da pereza moverme
Bakarka
[emotikonoak] / -Perezosa [emotikonoa] / Mucho / -Se nota [emotikonoa] -Te as
levantado ya? / -Si estoy de comida familiar
jaja / -Ah jaja -Ya te toca levantarte / -Ya estoy
levantado / -Jaja

17

Mutila

Gaztelera

Lagunartekoa Bartzelona

3

-Kse cuenta la polla [emotikonoak] / -Q esta
enamorada / -Y dsooo -Quien es el afortunado
[emotikonoak] / -Ada* /// -Helouu
[emotikonoa] / -Holi / -K tal ?? / -Bn y tu / -De Bakarka
prácticas cielo kajak -Y tú [emotikonoak] / Guay / -Que haces amor [emotikonoak] / Cenar

18

Mutila

Gaztelera

Lagunartekoa

4

-cual? / -[emotikonoa] Este / -yo que se joder
me ha salido / -Vale bale [emotikonoak] Family friendly jajaj / -ya ves / [emotikonoak] / -y eso? -family friendly / -Na q
no quiero enfadarme contigo ni q hauga mal Bakarka
entendidos jaja / -ya si se ve / -Jaja -Bueno
tu si quieres o q? (enfadarnos) / -no no / -A
bueno / -bueno estoy yo -kb kb / -Ns no te e
visto como para opinar jaja / -ya tia

15

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

1

-Lo que tienes que fotocopiar mlo para
kimika que me da pereza -Fotocopiar a mi ///
-Tengo sueño [emotikonoa] / -Donde estas /
-En el parti pero en un momento me estaba
quedando dormida / -Te bajo sobre 6
Bakarka
bocadillo / -Pero pan del horno / -Estoy
haciendo / -Me avisas cuando estés fuera / Pero has echó los ejercicios cuantos / -Ahora
voy / -Estoy fuerq

Neska

Gaztelera

Familia

17

17

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

17

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

18

Astelehena,
urtarrilak 16

Whatsapp

18

Ostgeguna,
otsailak 21

18

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Whatsapp

2

-Ella, geliz con su cuenco para pipas / -[irudia]
Arria para comerla y abajo para cascaras
[emotikonoa] -Y encima puede apoyar el movil para
Taldea
ver videos de costura mientras come pipas -Mejor
regalo imposible [emotikonoa] / -[emotikonoak] / Eso es un orinal

3

-Mikeleaz eruten za? [emotikonoa] zoixonak
esatzazu / -Ez bañe por quedar bien
[emotikonoa] / -[emotikonoak] / -Maiteee Estakixu ze pasaaztan hontxe momentun -De
repentin maitek ati iratxen dau eta mokuk
asten da botaten eta esatesta bua parkatuu ee
benetann eta mikel urteten da eta esatetza ze Bakarka
pasara ba eta esaten dau maitek mokuk
neuanela botaten eta berak ikusi eindau
kotxaue [emotikonoa] -Eta nik tranikl trankik
parkatzezut agurr gaboon [emotikonoa] /// Maitee -Beatu zapatun mikelek ze idatziztqn [irudia]

4

-[bideoa] / -[emotikonoak] / -Los agujeros se tapan
con chorizo de almendralejo en esta ocasión / -[Los
agujeros se tapan con chorizo de almendralejo en
Taldea
esta ocasión] Si te toca, no? [emotikonoa] / -[irudia]
/ -[emotikonoak] -Yo ni ese, [emotikonoak]

1

-Ondo -Zeu zelan oporretan? / -Ondo /// Holaa /// -Kaixo Miate oraintxe ikusi dut zure
agenda neure motxilan -Ez dakit zelan eduki
Bakarka
dut baina hemen daukat / -A bale bihar ekarri
ikastolara / -Bale [emotikonoa]

19

Neska

Euskaldunber
Ikaskideak
ria

Eskualdea

2

-Famauk zeuek -Zeu faltaaz argazkixetan
ehhh.... / -Bixar goxeko 6:30 urtenbina ya
amendik autobuse hartzeko aireporturako /
-Bale -Etxeko giltze artuzu -??? / -Azkanin
Bakarka
5:15 urtenbirou buelu 8 aldin dakau -12ak
ero aiakoa / -Bale -Ederra madrugoi -Giltzak
baakazu ez??? -Neberan da tortilli einde

46

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

3

-Gu hamen ga / -Banator / -Ni alamesan nator Eskillaretam zaze? / -Bara iñor etxetik
eztabena urten ondio amentzir? / -Nun zaze? Taldea
/ -Betiko lekun -Neslak num xaze / -Bertan

16-18

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Gaztelera

Neska

Familia

Euskara

Gaztelera

Familia

19

Eguaztena,
otsailak 20

Whatsapp

1

-[emotikonoakl] Mikel zeure anaxin klabau
[emotikonoakl] / -Ba ederra da wapu putasemi / [irudia] -Hau zeñena ra? / -Neuri / -Ontxe
altzakotzuau / -Mertzii / -[Hau zeñena ra?] Zein
Taldea
maite?? / -Aibaa / -Beran gurasune / -Zuek bakau
arrautzak? -Eztai -Ontxe esangotzut / -Nun zaze? / Arrautzak baraz / -Gu bertan / -Baja danok / Afaltzea guz

19

Eguaztena,
otsailak 20

Whatsapp

2

-Dubliñeko iñok bidau lokala pageti? / -Neuk mese /
-Okeii -Ba bixeer pagaukot /// esk ask mikel!
Taldea
[emotikonoa]

Euskara

16-17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

19

Zapatua,
otsailak 23

Whatsapp

3

-Behian na -Lia enllot -Dnixe usteot autobusin
lagarot ela / -Eskatu eitzuee? -Ze nik etxin
dakat dnixe [emotikonoa] / -Urteneran hartu
nire txaketi -Gero ze ordu? / -Lauterdi o
bostak? / [Lauterdi o bostak?] Zeuk esan / Bostak? -Ontxe altzana taa

19

Zapatua,
otsailak 23

Whatsapp

4

-Bale bicias ez? / -Baii / -[emotikonoa] -Berutz
nu eske ganbaran dakat bici / -Okei -Behian
Bakarka
naa -Bazatooz? / -Barran? / -[irudia]

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

19

Zapatua,
otsailak 23

Whatsapp

5

-Sature guuz -Bazatoz? / -etorri lok ez? -bizi
eta pillateko / -Okei ontxe guz berta beheraa Bakarka

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

19

Zapatua,
otsailak 23

Whatsapp

6

-Mikel -Etorri etxea, bixar goxa altza bir zaz / Baii -6:40 edo / -Ba etorri lastana -Lota nu / Etxin za? / -Biarrin /// -Xeme

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

1

-Etxin zaz? / -Bai / -Sekadorik amatxutakun
sartu silla ganin dazen erropak programa
normalin / -Ok / -Ipini kazularako ure berotzen / Bakarka
-Zematin? / -Irakitxen hasten bada eta falta
bana amata / -7 / -[emotikonoa]

43

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

1

-maite ostiralin emongotzuz go.ak -gomak eta de paso -zee kanta zan len pianuaz
jozune -?? / -Photograph [emotikonoa] / [maite ostiralin emongotzuz go.ak] Okey
Taldea
[emotikonoak] -Baixakun bara bandaik? / -ni
ideaa / -usteot ezrala bandaik eh / -Ya
eseuan -Ta bixar bara entzaxoik?

13-16

Neska

Euskara

Ikaskideak

Ondarroa

20

21

Eguena,
Whatsapp
abenduak 27

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Taldea

Euskara

Bakarka

21

21

21

21

Eguaztena,
Instagram
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-[irudia] / -Ni zapatak nu erutea aldatzeko
melatenbana / -Ni deportibakin jungona / [lotura] / -minaz arazu / -Ezinllot ikusi / -Joe
arazu / -Maite tio / -Zuek -Maite Fernandezek
baauke insta? / -zeinde hori / -Mutrikuar bat Usteott blokea ero eiztala / -Len baeukan, ez? / Taldea
-Ezgazta agertzen / -[emotikonoa] / -eztauke ya
usteot e -neuribe ezgata agertzen / -Ba neuri
bez / -Aah -Zelako rari re bañe.. / -Kendu
eindau -Neuribe bardiñe pasaaztan /// -bua
ezindot lorik ein / -Neuk bez -4 bidar esnatu na

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

3

-voy antes a tu casa a hacerte el eyeliner? / tenemos un problema -que no tengo tiempo
-porque tengo concierte -en la iglesia / JAJAJA bieen -a qué hora termina el
concierto / -no se -empieza a las ocho creo /
-puf pues ns si quieres llevo el eyeliner y te lo
hago en el bus o algo / -aiii siii porfaa
[emotikonoak] / -JAJAJA vale venga / perfektoooo / -[audioa] / -jahhahahahah klaro esk esto es un pueblo y no una ciudad
-vamos en chandal la vetdad -hahahahah / [vamos en chandal la vetdad] que dices
Bakarka
JAJAJA / -que ba yo voy igual que fui el otro
sabado cuando estabas pero de arriba me
bestire algun niki un poco transparente o
un crop top super brilli brilli -no se q nivel
de arreglada es eso para ti [emotikonoa] / [audioa] / -noooo -vistete lo primero -super
super sexy / -[audioa] / -hahahahahahah -lo
q quierass -os mando foto por instagram
luego cuando me vidta / -valeee perfecto / maite -si quieres no me traigas el eyeliner q
igual no me lo ago / -vale

16

Neska

Gaztelera

Lagunartekoa

Kanpokoa:
Leon

4

-maiteee -tokaatzu jarduera praktikune?? / Eztaait -Eztot begitxu be eein -Zeba?? / -sin
mas jakitxearren [emotikonoa] -atarabelako
listak -lista de esperan 135..na na farmazian Bakarka
-toma / -Hontxe begitxuot -Neu be itxarote
zerrendan na [emotikonoa] / -pufff / -Hori da
ba suerti guri!! [emotikonoa]

16

Neska

Euskara

Ikaskideak

Eskualdea

5

-Klarinetik pillo bat gustaazta. Pitara batzuk
eondiz bañe oso afinau eta sonido oso oso
ona. Benetan. Esatzat irakasliai be. Ondo ondo
pasa oporrak!!!! /// -joee eskerrik asko!! -ni ez Bakarka
na ixan pitari eindabena ehh [emotikonoak]
-eta bardin!! oso ondo pasa gabonakk!!!
[emotikonoak]

54

Neska

Euskara

Besterik:
musikako
irakaslea

Eskualdea

21

22

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-maiteeee -tokaatzu jarduera praktikuk??? /
-Ez -Baten lista de espera 5.en bañe ez / benetan!?!? / -Bai / -joee / -Lla.. -[emotikonoa]
/ -farmazian 5.? / -Ze len zelaik
muyrukuarrakin? -Baietz usteot / -sin mas / Eztai / -joe ni farmazian 135. o
[emotikonoa] / -[emotikonoa] -Bueno ze
engotzau ba... -[emotikonoa] / -maitei nu
galdetzea -ia tokaakon / -[emotikonoa] / lollololililokokilili / -Da zuri zein tokaatzu,
mate? / -lololo -eta ingeniaritza / -E?
[emotikonoa] / -12 plaza euazen bakarrik
ingeniaritzan eta 60 pertzonak eskaturabe Bakarka
eta toka e8ngazta -iual eztakat suerti / Zerrena? -Joe / -bioteknologiku usteot -im
not sure / -[emotikonoa] / -eta mate erderaz
bañe... / -Bueno ulertukozu zeoze
[emotikonoa] -Trebol baten bille nabil bañe
eztot topaten -[emotikonoa] / -ahhahaha / Listo -[emotikonoa] / -ala lota nu / -Baii / deseame. Suerte kontziertun eta GABAZ / Lo asko ein da gero farraxo / -aber si ligo / [irudia] -Eztozu bir suerteik / -nik uste baietz aber -si zanahoria se acerca un poquito [emotikonoa] / -Jajajaja -Bai bai -[emotikonoa]
/ -aii -q emocion -hahahahah -[emotikonoa]

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-zuek zeozein galdure itxosun? / -Niri eztozte
eaan ixe etxin / -ertzañak morrun daz / [emotikonoa] / -da elikopteru dabil lla
denporan bueltaka / -Oo -Ba iual bai / Taldea
salbamento maritimo ipintxetza / -Ba bai
prdun, ezpara simulakru / -2 furgoneta baltz 2 ertzañan kotxe -lantxi -elikopteru -[irudia] / Oo -Joe / -Bat ureta jauzire -Pentzatendot

16

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

22

22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-Egunon! Baten batek preferentzixaik zapatuko
ergometruko pruebi ze ordutan ein? Goxaua
naizuenok esan ze gexenok berandua naikozuela
barai [emotikonoa] / -Nik goxawa albara hobeto / Perfecto / -Gaur atsaldin ze ordutan juteko asmu? / Neupe goxaua / -[Egunon! Baten batek
preferentzixaik zapatuko ergometruko pruebi ze
ordutan ein? Goxaua naizuenok esan ze gexenok
berandua naikozuela barai [emotikonoa]] Ni goxa ze
gero umik dakat albara / -[emotikonoak] / -[Gaur
atsaldin ze ordutan juteko asmu?] Nik ondiok ezty
segun nox hartzen doten buse / -Neuk pe estai ze
ordo jungonazrn bane nik uste goxa jungonala ordu
2ak ero / -Zapatuan goxa ezdakit noiz dan baiña ni
9:30etan ondoo. Berdingozoztann / -[Zapatuan goxa
ezdakit noiz dan baiña ni 9:30etan ondoo.
Berdingozoztann] Neu be bardin bardinzta / -Gu
Taldea
bostetan guz entrenatea / -Nik gaur eztozt
entrenateko, ondion donostin na ikaslikin,
ebaluaketa bilerak dakat 18:30 arte eta ya ena
pertsoni. Bixar engot entreno luzia / -Maite F, maite
eta ni gaur ezingeinke jun, bixar jungoa / -neube
gaur ezina entrena / -[Maite F, maite eta ni gaur
ezingeinke jun, bixar jungoa] neu be bardin / -Ba ni
7ak aldeako jungo na / -[Ba ni 7ak aldeako jungo
na] Neu nator / -[neu be bardin] Neu be bai / Abdominal tauli zemat buelta ri? -3? -Ero 4? / -4ez?
-Bueno lau enllot nik / -Komentau notzan atzo
Maitei, ta astelehenian esnatu nitzen eskumako
bolan tiroi batekin ta atzo entrenamendu osua in
neban taulako saltuak izan ezik ta gaur deskanso
hartu dot baiña askoz hobeto nao! Oseaq bihar ingot
gaurkua / -[emotikonoak]

14-26

Neskak

Euskara

Besterik

Eskualdea

3

-Bixkat berandua allakona / -Neskak... datorre astin
bakarrik 1 ahotsekuk etorri. Hurrengoko astin
(otsailak 6) 2 eta 3 ahotsekuk. Barriro datorren astin
bixaldukot mezu. Danok etorri sin falta!!! Antolatu
zeuen gauzakin eta tarti ata korurako.
Taldea
[emotikonoak] /// -Egun on neskak!! Akorda bixar
lelengoko ahotsekuk dakazuela entsaxu. Datorren
astin 2 eta 3garren ahotsakuk. Gutxi faltaten da
Mikelen onenaldirako.

14-55

Neska

Euskara

Besterik

Ondarroa

22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Maite ni laste allako na /// -Maite, gaur ezin
na jun ze azterketakin nabil. Ezin ixatzut
ariña abisa ze enekixen ikasteko denporaik
eukikoneban o ez / -[emotikonoa] asko ikasi /
-[emotikonoa] /// -Datorren hastin hastengaz
asterketa astiaz (euenin) eta eztot uste jun Bakarka
ahal ixangotenik / -Eiñ alegiñe gaurtik juteko
ikasten mesedez... Ia tartetxo bat bilatzezun
aunke sea azken 30 min. Sin presion e! Ezin
bazeinke ba.... [emotikonoa]

22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-[irudia] -Joseba bixalduzta / -Lla lla eske
instagramea altzarabe [emotikonoa] [emotikonoa] / -Ahh / -On ingleseako kanpun
na zain

Bakarka

Besterik:
musikako
irakaslea

54

Neska

Euskara

Eskualdea

47

Neska

Euskaldunber
Familia
ria

Ondarroa

15-65

Denetik

Euskara

Familia

Kanpokoa:
Galiziako bat

22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-[irudia] / -Zelako neskak!!! / -[emotikonoa] / [emotikonoak] / -[emotikonoak] / -Pasote
[emotikonoak] -Zu Maiote, gogor [emotikonoa].
Gu harro-harro [emotikonoa] / -[lotura] -Ixe
Taldea
entzuzue? / -Moro batek ureta salto eindabela
morro pubtan esan dabe / -[irudia] / -[irudia]
Hau euerdixan / -Mertsi [emotikonoa]

22

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

7

-[bideoa] / -[irudia] / -[bideoa] / -Ba bai / -Maite
Bakarka
ederra wapu eskeletu uoo [emotikonoa]

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16

Neskak

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

14-26

Neskak

Euskara

Besterik

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 26

8

-kalin gux afaltzea? / -Yas / -abisakotzuet listo
nazenin / -nenkak -iual ez nu kalni agaltzea / [emotikonoa] / -zeva / -Bañe kalea bai, ez? / Plantxiaz nabil -ariñeketab / -[emotikonoa] / [Bañe kalea bai, ez?] yass -nun heuaru ha -ze Taldea
ni listo na / -nun zaze / -ni etxin -maite zu nun
za / -etxin -baja -lla -maiteee / -beian na e / Bale -Neskak maddin ga / -gu alde zarrim [irudia] guazen

22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 26

9

-9ak dakauenak ariña junniga / -9rak beroketiaz hasi
Taldea
ez aia 9rak klubea bestelan Dana atzeatej da

22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 26

10

-Orruzke bator -Listo za. -? / -Hamen na Kasi -Zubixan / -Balr -Bidin nator -[irudia] / [Orruzke bator] Jasos

Bakarka

Eskualdea

22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 26

11

-Laurden gitxi ixaleike? [emotikonoa] Ahaleginduko naz bañe / -Balee -Bazatoz? / Bai /// -Maite bengaa / -Bai /// -Behian naa baja Bakarka
/ -Zereko beian -Neu bana beian -Guzurti [irudia]

22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 26

12

-Filoko disertaziñoian gaixe, esperimentuk
animalixekin da?? / -Pentsateot baietz -Mosterinen
testutan dan antzeko gaixe / -Ok. Eskerrik askooo

13

-[irudia] / -Yas / -[irudia] / -Geatukoa? / -Bai Ziztu bizian erantzun dizut / -Bai bai -Harrituta
utzi nauzu / -[emotikonoa] / -[emotikonoa] / [emotikonoa] -7rak ero? / -Perfect / -Nicee / Jajajaja -Nun geatukoa? / -[irudia] / [emotikonoak] -Bale -Bañe nik ondion uli
plantxabirdot -7:30 geatukoa? -Eske ahizti Taldea
ra plantxaten da eztozta lagaten / -Bale / Maite da Maite naoiz bajakozaze? -Eske
berandua bajakobazaze iual hobeto Maben
geatzen baga (Maite) / -A2 -Bañr ena lidto / Terdixetako bai? / -45? / -Bale

1

-Ostiralin entrenun akorda erain zeure
kaltzetin batzuk dakatela motxilan zeuri
emiteko / -Okeei / -Ya bi adtin ero rakat
motxilsn sartute eta / -[emotikonoak] / [emotikonoa]

Bakarka

Mutila

2

-[emotikonoa] / -Zuk ze, buru jutendakazu? / Tonto [emotikonoa] / -[emotikonoa] / [emotikonoa] / -[irudia] -Timazte pro
Bakarka
directekuk / -[emotikonoa] -[irudia] / -Bazuz
entrenure bañe ez? / -Bai

Mutila

22

Eguaztena,
Instagram
abenduak 26

24

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

24

Eguaztena,
Instagram
abenduak 19

Taldea

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16-17

Denetik

Euskara

Ikaskideak

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Eskualdea

24

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

-Vanos a ver el campa hoy ?? / -Yo si / -Yo si voy /
-A 5:15 estoy allí / -Yo también y Mikel también / Va / -[Vanos a ver el campa hoy ??] Yo voy
seguramente no salga -Voy a x el fifa y a cenar / [Yo voy seguramente no salga] Por la noche si -No?
/ -Yo a las 5:15 estoy allí / -Va -Yo tbn mikel / [No?] No creo / -A las 5:15 en mi esquina mikel -Y
vamos paya / -Yo x la noche un rato si de trankileo
porque no me puedo quedar mucho tiempo que mis
padres se va y no estarán Aki -Vale mikel / Esperarme a mi h a Mikel / -[Esperarme a mi h a
Mikel] Va / -[No creo] Sin € te quedas
[emotikonoa] / -A vosotros os esperamos en la
Taldea
puerta del campo de fútbol y así tardáis menmos y
os tiráis por el instituto / -Vale / -[A vosotros os
esperamos en la puerta del campo de fútbol y así
tardáis menmos y os tiráis por el instituto] Una
opcion / -Yo salgo a la noche o luego después del
madrid / -[Yo salgo a la noche o luego después del
madrid] Va / -Vale ale / -Donde estáis? / -Parque / Vais a iros ahora pa casa? -Es por ir o no la cuenta
que me trae [emotikonoa] / -No, de Aki salimos a la
kaoba directo después / -Vais ya vestíos? / -Vamos
a salir en chándal Mikel, cañones y yo -Y alomejor
Mikel / -Vaya -Ahora vy

24

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Egixe da? / -Popako raji laun [emotikonoa] /
-Ixi -Bajatu eh -Bestelan moskeau eingona / Bakarka
Bazkaxe na preparatem / -Okeei /// -Zure
neskik buru jutendauke laun

1

-Ot ikustndabnantzako -Julrigtht reala ra / spoilerrik ez -zelaik dakixu? / -Gauzatxuk
enllabe akademian / -whaaat / -Eta nataliak eta
mikik bebai / -esan eindabe? / -Mikik ontxe
nobixi lagarau / -Eeeeee???? / -ba nik eztot
siñisten [emotikonoa] a saber boli bara / -Jentik Taldea
erose asmatendau [emotikonoak] / -Mmmmm
eztai sinistu ero ez -[emotikonoak] / -Ba nik
bai / -[Iual ezta egioxeeee] neuk bez ze gañea
ontxe ikusirot bideo bat natalia esaten miki
berantzako anaxi mordun dela / -Yaaa /

2

-Nahizu geatzi gero batea juteko? / eztaainox bajakonazen -ontxe lota nixun [emotikonoa] / -Neube lota nu -8rak ero? -Ero Bakarka
ariña? / -[8rak ero?] 8neure portalin nahibazuu
/ -Perfekkt [emotikonoa] / -[emotikonoak]

25

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

25

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Mutila

16-17

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

25

28

29

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-Loteixaku 7 esaten zendun?? -[emotikonoa] / Baiii [emotikonoak] / -Onena za
[emotikonoak] / -[emotikonoak] nik igarri /// Bakarka
Maten esazku ixaleikela marrateko sartzi Bañe errezak ixango eidi... / -Upsss -Mertzii /
-Baii

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-Bixar nahizu erre peta bat -Erregala engotzut 5pabo nu pillatea eta so ran dakat / -Ezz
mertzi [emotikonoa] / -Bale bale... -Metxeru
erregalakotzut -Kriston wapure -Asike gorde / Bai amak ero pillateko / -Esatzat maitei bob
Bakarka
eta esazta ia zeuaz nazen -Esan mikelek
emotzule -Bestelan neu jungona zeure etxea
eta esan engotzat eta nahibarau demostrateko
peti errekot / -[emotikonoak] / -Txo bob / Loko / -Lokilla

15

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-Iñor Maiteaz??? / -Bai -Neuna / -[lotura] -Aiiiii
eneeeeee / -Zapatun euririk ez -Minimuk 10 Maximuk 17 / -Negu leuna -Edurrik ez du
egingo Prezipitazioak euri erara jauziko dira Sinmas -Tokata geatuna geografia, / Taldea
[emotikonoak] / -Ui -Oporrak birdouz guk / benetanbe gabon nezesidadi ra / -Joeee / [lotura] -[emotikonoak] / -[emotikonoak] / -Buaa
brutala / -[emotikonoak]

17

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

-[emotikonoak] / -Zuek, gaurko plana zer da
poteu, gero afaxe eta gero lok litruk etxea ero
zelan? / -[audioa] / -Hoixe esaben bañe litroik
einbaik -Atzo komentaben batzuk poteun bote
handixe ipini eta litroik einbez / -Neutzat
bebaaai -Neupe eztot nahi ein lokalin litruk / Esk bestelan mogolloi luzatukora / -[audioa] / Ederto -7rak zubi zaharrin -Guapo eta guapa /
-Ba nikk nahineban jun lokkk -Bixkaten
barabe / -Niri eztozta -Segun ze orduran
bebai / -[Niri eztozta] Rt -Osea plana ra litruk
ein baine lokalin ez? -Osea kalin ero / -Bai
kalin pentztaendot / -[Ba nikk nahineban jun
lokkk] Nikk naxa lok jun zee bestelan 1ak ya
taberneta jun da iñor egongora ala? Nik naxa
3rak aldin jutenbaga taberneta bañe sinmaas
eztozta horrenbeste bezz. / -[Nikk naxa lok jun
zee bestelan 1ak ya taberneta jun da iñor
egongora ala? Nik naxa 3rak aldin jutenbaga
taberneta bañe...] Neupebaiiii 3ak baño 2ak o
bañe naxa lokalea bixkaten -Ta bertan ein
litruk / -Adooos!! Guztiz ados / -Horida ordun
arabera / -Esk gañea kalin enbibarou botellakin
ta ibiltxi marroire / -3retsn ezga jungo lok bañe
1 o ba sinmas / -9:30 akau afaxe ezga super
berandube urtengo nitzat / -Ez 3rak 2:30
taberneta -Neutzaat bezz 12:30 nitzat lokalin
gaz / -Leike / -Ortxe zirr / -neupe naxarot lok
jun -ze gaurko farri berandu hastenda / -Yaa / [Neupebaiiii 3ak baño 2ak o bañe naxa lokalea
bixkaten] Puunnt / -Niri me la pela -Ixe eztot
galtzen ez lok juten ez ez juten -Ke triste
[emotikonoa] -Afaxe baja o / -[emotikonoak] / [emotikAZ98onoak] / -[Afaxe baja o]
[emotikonoak] algo as algo / -Bañee litruk
nahibarouz ein -Poteu baño lena erosibirdou / ya -eingeinkenara litruk erosi de berandu rela
ikusten barou eta ya anbienti rala ba 31ako
laatendi da bestelan ba lok jutenga -eztai e
idea bat emoteko / -Niatxik ondo / -Hori da! / Bueno bañe -7rak o berandua -Jakitxeko siesi
nox bota / -Ariña / 7 -Bale -Ya ezta aldatzeik e /
-zer guz danok aldabatea etxea? / -Nik ya
despertadora ipiñirot 6rak [emotikonoa] / -7ak
baño ariña bañe litruk erosikouz? / -7ak litruk
erosteki -Ez? / -Tradisen / -Ba ederto Amaitzezuenin / -[Tradisen] Okeiii / -Abisa / Puunt / -[emotikonoak] / -Etxetik bajateko neu Ze bestelan / -Lok urtetea guzela / -Nearguri
aiakoazta -Ta eztot nahi / -[emotikonoak] / Gaurku oso melankoliku ixangora -Nik gaurko
fetxan berez eroze etxendot ta / -Animoooo!!! /
-Mertzi kari matxe matxe -[emotikonoa] / [emotikonoa] / -Gauzatxo bat -Ni ezina etorri
afaire ze biharra akat bañe mesedez neutzat
be erosi zeinke litruk? Emongotzuet gero diru /
-[Nikk naxa lok jun zee bestelan 1ak ya
taberneta jun da iñor egongora ala? Nik naxa
3rak aldin jutenbaga taberneta bañ...] Rt -Ez Keba bai kari / -Ordun 7 tradis? / A2 -Ya
preparata ez? / -Ez Maite -Ule zikiñaz / [emotikonoak] / -[audioa] / -Bai / -Jentuzaaaa /
-Bai bañe -Mikel adibidez eztu eratea -Ordun
berak pagati beran afaxe -Ze ni neu afatxan be

34

36

36

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

36

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 23

39

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Eee sikitin -Saketi ze? / -Bañe eske nik
pentsatendot eztot ela erun txaketi
[emotikonoak] -Iual atzo lagakoneban
[emotikonoak] / -Ooonaaaa -Handixe zaz / Ze ezagazta ereizten jantzirotenik.. -Nun
euan? Ze nire tokixan ez bentzat
[emotikonoak] / -Sty -Ni ya banixun eta
galdetu eindau mikelek -Bañe ya eskun
eukan / -[Kalin kriston kalejiri ikusikozu eta
Bakarka
aurre aurrin neu jungona] Zuk bai jakin
[emotikonoak] -[Zuk bizu honek?] Marea
eina horrenbeste gauzaz aldabatea.. Argazki bardiñin ikusirot Platon Hitlerreaz
diskutiuten eta aldabatea Matematikiatxik
berbetan Kimikako batakin.. [emotikonoak] Osea.. Hor edozer da.. -Eta dana bolire fijo ..
[emotikonoak] / -Jooeee -Ba baixakun dakat
horren azterketi -Igarrikotzat laun

1

-egunon neskak bixar entrenamentu iwal bixkat
berandutxua hasikorou ze aurrerako
entrenadorik athletico formaziñoi dakau entrenamenture betiko moure etorri zuek / -Ni
bixar ezin nas jun / -va / -[entrenamenture
betiko moure etorri zuek] / -bestiok bixar bai ez Taldea
kendute maite eta maite? -Bixar azkanin
ezina jun / -Zeintzuk alsue? / -Neu bez, gaxoik
na / -[Zeintzuk alsue?] neuk / -Neuk / -Neuk / Neuk / -Neuk

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

12-25

Denetik

Euskara

Besterik

Eskualdea

2

-Zuek -Klasin zazenok -Esan jun engala / -Jente Gazte teoriku ikastea zuze?? -Ala ez?? -Eske nitzat
eztau sartuko galdera teorikoik / -Ni ez / -Mikel
direktamente zelaik ein te ya ez? / -Baiiii eso es Adibidi ikasi pe a pa y ya / -Batenbatek bixaldu
orrixe -A ez -Ixebez -Toparot / -[Gazte teoriku
Taldea
ikastea zuze??] Eske supuestamente adibidik
billatzen baakiau, teoriku baakiau bañe klaro gero
beran eran ezpazu idazten ba txarto eongora natxe
berak esan ezetz -Testu enbibara, gero teorikun
“txapita” idatzi enbire?

17-18

Denetik

Euskara

Ikaskideak

Ondarroa

3

-[emotikonoak] / -[Donde va la gente, donde va la
corriente] Vicente... -[emotikonoak] -Filokuk / [emotikonoak] / [Vicente... -[emotikonoak]] Aaaa
neupe baratx [emotikonoa] / -[Filokuk] +
txoko....parka [emotikonoa]

Taldea

17-18

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-[irudia] Hau txaketi zeñenara mik? / -Ya tu
sabe.. /// Neu azkena partidu abendua 26
asteazkenin banu oporreta Alicantea -Bixar gozin
salidi ia noiz tan

Taldea

15-35

Mutila

Euskara

Besterik

Ondarroa

39

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-Baten bat litruk zuze pillatea? / -Keba / -Nik
nahirot -Nahibazu mikel / -E mutillak gaur
ondo zelebrabirou, Mikelek gola! / -ostia que
granfe -Zenbat eizue? / 1-3 / -Onara
[emotikonoa] / -Gogoratu gabien Badisen
dekogule mahaixe eskaute 9:15 aldien / Bañe orduen beratn momentuen eskatu bidogu
jan gure doguna? / -Niri eztoztien esan ezebe
jatekueri buruz, suponiduten dot / -zaldupea
zein du? / -Neu / -Neu be jjungonaz zaldupera
-Iñor arutzke neuaz? / -[Nahibazu mikel]
zerbeza batzuk harturot / -Zaldupen zaze?? / Ni ontxe nu arutz -Nun zaze? -? / -[Zaldupen
zaze??] mikel neu, gradan bunkerretako parin /
-Osea kontraxuko kaldin -Ontxe nu / -Noa zuze
on? / -Meisss -Nun zazee? / -Gradetan lomo Loko / -Ni 20:00 ak aldin lokalea jungo na -Lok
zaze? [ Ni 20:00 ak aldin lokalea jungo na]
Eztozku / -[Lok zaze?] Bai / -Nun zaze?? / Badis / Ontxe nator / -Nibe / -Eztozue eskatu
te ixe ez?? / -[Eztozue eskatu te ixe ez??] Dz Ez* / -Faltazazenok hasi etorten, mogolloi
biejo raz Athletixan partidu ikusten eta
Taldea
gerua ta leko gitxia ra / -Zemat ur botella
eskatukou? / -Ixi mese / -Badisen zaze ez? / Bai laune / -BI /// -Nunzazee? -Lok [Nunzazee?] Lok / -Ondioik? / -Bao / -lok /
Loooooooook / -Danok mobillaz / -[emotikonoa]
/ -Abisa onutz zatozenin / -[Abisa onutz
zatozenin] batzuk zeure zain daz baloi
ekarteko / -Ontxe nu ordun -Nun zaze? / -Lok /
-[audioa] / -Atzaldin pala ez? / -Iñor kadetik
ikustea? / -Neu / -Ze ordu jokatzendabe? / 16:30tan / -Iguaal jungonaa / -[Atzaldin pala
ez?] Bai / -Niatxik bai / -Niatxik kadetik ikustea /
-Mikel atzoko argazkixak pasa / -Mikel zeuk be
pasa neuri eta mikelena / -Azkanin aztzaldin ze
pala ero kadetik ikustea? / -[Azkanin aztzaldin
ze pala ero kadetik ikustea?] Pala ez etorri ze
egurre emongotzuet danoi / -Bixak aldou ein [Pala ez etorri ze egurre emongotzuet danoi]
Gabaz beste ero gexa ? / -[Pala ez etorri ze
egurre emongotzuet danoi] Osti ostia entxufata
zabiz ee [emotikonoa] -Atzo txapela erunde
[emotikonoak]

17-18

Mutilak

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

39

42

42

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

[...] / -Fisio oso famau / -[Mikel resonancia Dia
26 13.15 c/licenciado poza ok?] / -Ezin mobiu?
-Zeatxik da fisio oso famau ba? / [Ezin mobiu?]
Kozta etxengazta -[Zeatxik da fisio oso famau
ba?] Ondo atendiuzta, danak ekixen, neuaz
zentrata eon da denpora guzti / -Pintxa????
Zer nahizu esan? / -Neuri etxeztana ixangora /
-Ok / -Urberuaga aiaten / -[emotikonoa /// -Ze
futbol zelai peazo ra hau txo...da gu 14
pertsona / -Hainbesteako??? 14 bakarik???
Taldea
[emotikonoak] / -Yeees / -Ze eindabe? / Irabazten duz 1-3 Mikel ontxe aldatu dau.
Ondo ibili re eta kriston aukerak eukitxuz eta
sortutxuz bañe penii eztabela golik sartuuuu.
Zeu zelan??? / -Ondi / -Lotexi tokaten
gazku... eta brutala -Sestao eta Bilbon toka
eidi 5enak ero, goru 03347 / -[emotikonoa]
hamen 2-1 duz / -Okey / 4-1 / Nun zatoze? / Iruzubieta ailaten. Zeu?? / -Sofan / -Mikelen
partidu telebisata da gaur???

1

-Mait -Mate emozku -Eta galdetu eitzat zeuk
jakitxeko -Eta 7,25 -Atazu / -[emotikonoak]
mertzz / -Hobeto zaa?? [emotikonoa] / -Baii Kalenturi ya juten dakat -Bixar seuruena eskola
etorrikona / -[emotikonoak] / -Zeuk zelan
matee / -8 -Dpm txo -Mikelek be 6,75 ero -Eta Bakarka
mikelelk 8,5 -Bestik penku -Mikelek eztai / Aupaa / -Mait onenak gaz -Portzierto ikusizu
super pago -?? -Muerdeme karaoke / [Portzierto ikusizu super pago] Ezz -Ontxe
ikusikot / -[emotikonoa]

16

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

2

-Zoixonakk Maite !! [emotikonoa] Vieja
[emotikonoa] / -Zoixonak mait [emotikonoa] / Zoixonak Maite! [emotikonoa] / -Zoixonaak
Maitee!! [emotikonoak] / -Zoixonakk Maiteeee!!!
[emotikonoak] / -Zoooiixoonaaak maiitee!!!
[emotikonoak] / -Hey penukaaa -Mertzuiii [emotikonoak] / -[audioa]

17

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

Taldea

Denetik

Familia

42

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-SBB ORDAINDUTA!!! [emotikonoak] / [emotikonoa] / -[emotikonoak] / [emotikonoak] / -Zuek, ontxe deitxuzte
polikiroldegitxik eta zapatuko ekintzako
beste paper bat bete birou (umin adine eta
jakitxeko...) eta hori papera udaletxea
erunbirde. Gauzire udaletxea gitxienez
astebete ariña erunbirdela. Eta aste bete
baño gitxia faltara ekintzako. -Ontxe
gmailetik bixaldukozta papera
betebirdouena eta dudaik ezpaakat beteteko
ordun etxeruzkun eguerdixan erungot
udaletxea ia laatezkun / -[emotikonoak] / Adoos / -Perfeeekto / -[SBB ORDAINDUTA!!!
[emotikonoak]] Maite beste 85euruk eztozuz
ordaindu ezta? Eztot uste komenta gentzunik. Taldea
Faltazin kamiseta eta jertAn fakturi be emon
eizkun eta baixakun / -Abe -zoratu enbina Juna udaletxea, ixe alkatin gelak sarunala
eta esazte alamedakoa juteko, juna eta
mikel eizta seiu ero dana dalaku -Eta gero
etorrina polikiroldegira eta esazta takillakuk
dana ondo rala bañe zuzendaxan
azkanengoko berbi faltarala bamos Maitena
-Eta galdetutzat ia nox afirmakozkun ya
eingeinkela ekintzi eta esazta eztakixela eta
deitxukoztela -Ozea ezta ixe afirmata / Balee [emotikonoa] / -Eta gañea zapato
atsalditan 16:30 iraitxen dabe, karteletan
ezgendun ipini 16:00??

17-25

Denetik

Euskara

Besterik

Ondarroa

1

-Denotacion y connotacion eztou emon ez? / Ez / -Weee / -[irudia] gauza asko txarto
egongondi abiiiiiso [emotikonoa] / -Onenaaaa /
Taldea
-Bixar gazteko azterketei ze ordo akau? / lelengoko ordun ez? / -Lelengoko ordun / -Eta
klasi? / -8rak

16-19

Denetik

Euskara

Ikaskideak

Eskualdea

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-Hey guys / -[What ? [emotikonoa]] it’s amazing
[emotikonoa] / -[it’s amazing [emotikonoa]] How
old are you ? / -Omg -Someone -Hiii -How are u / Hi / -Fine, thx, and U ? / -Tired / -Heey / -Im living
in london and i come back to spain / -Lucky one
[emotikonoa] / -Hahahaha -Not too much / -So In
London you don’t have to go to shcool? / -I have the
same question [emotikonoa] / -[irudia] J.K
Rowlinggg / -[irudia] Omg I feel sorry four you, I
am terrible with this language [emotikonoa] / -Me
too haaha / -[irudia] HAHAHAHA -[audioa] / -I’m
tired [emotikonoak] / -In engliiiish -Im spanish i
Taldea
dont understand anything / -[Im spanish i dont
understand anything] But you are spanish or
English? / -Spanish / -[irudia] I talk about this -But
im living in emgland -england* / -[I talk about this]
Aaaa okey -[But im living in emgland] Yes, you
were talking about that / -[Yes, you were talking
about that]Where are u from? / -I’m from Poland
[emotikonoa] / -Yes / -[irudia] The answe in quetion
4 is: der [emotikonoak] / -Wow -HAHAHA -Yes
haha thanks [emotikonoak] / -[How old are you?]
sorry i was sleeping, i’m 17 an you?

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-Bixaldu klasin idatzidouen textun
argazkixak mese / -[irudia] -[irudia] -Eiii / -Ze /
-[irudia] Ikasi bibdazu hauxe ikasi / -Okay -Tu [Ikasi bibdazu hauxe ikasi] Hamen
eztazenak, adibidez, subordinada
sustantiva de sujeto ipini enbirde? / Depemde / -Depende zer? - ??? / -Ba bestik Bakarka
baakazu eztozu ipinibit bestelna bai / -Explika
hobeto mese / -[audioa] / -Adibidez
coordinada copulatibak badaz bakarrik hori
ipini azalpenik baik? / -Ez -Hori ena esaten Zuk ipini dana ta listo / -Brawl? / -9:30? / Okay -Fort? -Abisa

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

4

-Ontxe oitxik altzana / -Baja fly -Inglesa akau
ee / -Gabaz bai? /// -Baja eee / -Bai / -Baja ya
mese / -Baje ee / -Baii -Mun za? / -Baja ee / - Bakarka
Bai

5

-[Friend Request -Brawl Stars / ¡Entra en este
enlace para añadir a mikel como amigo en
Brawl Stars!] [lotura] / -[Friend Request Brawl Stars / ¡Entra en este enlace para
añadir a mikel como amigo en Brawl Stars!] Bakarka
[lotura] / -Konekta eta liburutegi? / -Ez / -Ze
ordo zuz liburutegire? / -Eztai -6rak eso -Edo /
-5:35 behian?

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Denetik

Ingelesa

Kanpokoak:
Lagunartekoa mundu
osokoak

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

15-22

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

6

-Noiz dakau azterketi?¿ / -Urriak 19 ez? Mateku aldatzea / -Ba matekuk ezindau 15 / Bixar exsa / -Ena seguro eh / -Akirda bixar
esatias / -Okey -A ver -Bañe seguro za 19
dela? / -Bai / -Balenba / -Gañea esaneban
Taldea
eztaizer neure egunin ikasten / -Ah bai -Errezoi
/ -Auuuuffff -Al carreeeeer /// -Bixaldu ariketi
batenbatek? / -Zein zan? -Edmondon akazule
usteot ee / -[irudia]

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

7

-Seeehhh /// -que tal las notas? / -No quiero
hablar de ewo -Eso / -[emotikonoa] -Okei
pues /// -mikel -por fa -hoy -fiesta? -en eibar porfffa / -Si -Ve

Bakarka

Mutila

Gaztelera

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Euskara

Ondarroa

47

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

8

-Mikel justo ontxe Mikelek zozer esazte
mikeleaz zoze pasaudala edo eta preokupaute
na -Ze pasauda??? Ondo da??? / -[audioa] / Baleee -Baña ondo da ez? -Baii /// -Mikel Gausa bat / -Esan / -Mikelen gurasuk separa Bakarka
eindiz? / -Miokel ameriketan na, neuri
galdetzeztezu? -Zoze esaztien baietz baña
eztakit

47

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

9

-Brawl? -3.30-4:00 fort? / -Okayy / -Sartu
brawlen -Gauza bat nahitzut erakutsi / -? Fort? / -Anaxi ezta juten / -Puto / -5:30 -Bai? / Bakarka
-Bale -Dnndsn -Konekta

47

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

10

-Fort? / -Atzaldin 15:00 -Gym en ba / -Okay / [emotikonoa] -15:00 jolastukoza -Mikel zartu
Bakarka
laun -Benga -Lokoo -Zartu -Mikeleas na / Sartzen na

18

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

11

-Ya me gustan. -Al final no vamos mañana,
hay muchas setas y vamos aprovechar a coger
un poco más. -Llegaremos el lunes para
comer, asi comeremos los tres juntos / -Balee /
-Qué tal anda tú con las comidas y con todo? /
-Mañana si me despierto pronto ire a casa Bakarka
del aume a comer / -Bien, qué andas en la
calle?? / -Ahora si / -Oso ondo pasa y un beso
muy grande de aita y mío [emotikionoak] /// Mikel baja ya.

40

Neska

Gaztelera

Familia

47

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Ondarroa

48

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Buenos días equipo, el vídeo de tomas falsas está
hecho y listo para consumir, por donde lo
comparto? -Por cierto, he tenido una idea muy
navideña. Podríamos felicitar estas fiestas con un
pequeño villancico cantado en euskera, quién se
anima? -Cada uno se grabaría cantgando el
villancico, me lo pasáis y hago un montaje. -Yo os
pasaría el villancico con letra para que no os cueste
tanto / -Y si en lugar de villancico decimos algo
dando felices fiestas? O algo / -Pero viendo nque
día es hoy habría que hacerlo ya -[audio] / -Yaaa
eso si / -La entrevista a los jugadores: Mikel sera el
primero / -Oki, pues Mikel dime cuiándo quieres
grabar. -Lo del villancico como lo ves mikel? / -Lo
veo, pero lo suyo es que lo hagan los jugadores que
tienen la camiseta del airbag, no? Para el tema del
video, ¿que te parece? / -Por mí genial, entondes
Toda podría participar -Os pasó link del villancico
con letra y todo, solo sería el primer minuto, me
decís. -[Lo veo, pero lo suyo es que lo hagan los
jugadores que tienen la camiseta del airbag, no?
Para el tema del video, ¿que te parece?] Si la vd esq
voy seguro en el coche con esa camiseta / OSTIAAA QUE WAPO TE HA QUEDADO MIK!
/ -Gracias [emotikonoak] / -Solo decir que lo del
villancico os habeis venido muy arriba ee -No me
hago una foto por que no me gusta voy a hacer un Taldea
video cantando estais flipando / -No es obligatorio,
quiere gente que le apetezca hacerlo, como si lo
tengo que hacer yo solo. / -Vale vale / -[Oki, pues
Mikel dime cuiándo quieres grabar] Queda con Mik
para la entrevista / -[Tranquilo que quizas lo del
villancico no lo hagas, pero acabaras haciendo otras
cosas, como otra cosas que no ibas a hacer y al
final...] ? / -Déjalo, me he liado y nose ni que coño
he puesto -La entrevistga, es lo que necesito que
hagas / -Todos, es una cosa que se puede ir
haciendo para luego ir subiéndolas poco a poco,
pero hay que hacerlas -El chaval de FIFFA ya ha
hgecho dos streaming y fue anunciado la semana
pasada, nosotros sólo hemos hecho lo del Rocket
Pass / -Vale np, estoy cuadrando horario de entreno,
porque no tenemos mucho tiempo disponible / [emotikonoa] / -[audioa] / -Si mirars el teamer... -Ha
puesto mikel a las 22 si podemos -Aunque si
podemos por la tarde por min mejor o por la tarde
con 1 y la noche con otro / -Por mi ambas / -Vale Pues -Pregunto a Mikel/ -Hoy estoy a partir de las
5:30 -Que me han cambiado la horea / -Pues
podemos jugar gfinity -Ya estoy por dicord por si
quieres ir entrando / -Ahora voy 10 min que frego
los platos / -oki / -Voy a tardar en llegar a casa / -Yo
Coy ya -Un ratete / -okiii

17-43

Mutila

Gaztelera

Kanpokoak:
Espainiakoha
Besterik: lana inbat
eskualdetako
ak

48

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-[lotura: etakitto.eus atariko albiste bat] -Los reyes
magos de la Cabalgata de Reyes de este año en eibar
serán 3 jugadoras del Eibar rugby Taldea!!!
[emotikonoak] / -Ya se han elegido -? / [emotikonoak] jugadoras!!! / Aaa vale no lo he leído
bien [emotikonoak] / [emotikonoa] / -Di les que
Taldea
para los de rugby extra de caramelos / -[irudia] [irudia] De quien es esto? / -Nadie se encontró un
chubasquero azul en arrasate -?? / -[De quien es
esto?] Mikel / -[[De quien es esto?] Mikel] Que
dices?

48

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-Alguno quiere venir el sábadao a multi? -A la
mañana / -Ze ordutan da? / -Itxoin -[irudia] / -Ni
igual bai

4

-Vamos a jugar al brawl Mikel y yo / -Yo estoy
ya / -UEEESE -Ven al discord / -jugáis? / -Me
tengo que duchar luego si que juego -[audio] / [emotikonoak] -[emotikonoak] -mitico qiue
sigue las modas / -En eso se basa su trabajo - Taldea
El que no le siga es tonto / -no si ya -pero es
un paquete / -Al final no jugáis? / -no / -Ya
hemos estado jugando / -Joooee -Vaaale

17

Mutilak

Gaztelera

Lagunartekoa

5

-Iñor 16:00 fortnite? / -Neu -Bañe gitxi ibilikona / [Iñor 16:00 fortnite?] Neu / -[Bañe gitxi ibilikona]
Taldea
Neubebai lasai / -Iñor? / -Ni ontxe bazkaldu eta
banabil

17-18

Mutilak

Gaztelera

Lagunartekoa Ondarroa

6

-Luego lo miro / -muy bien guapi -y mañana
jugamos que ya acabó con todos los
exsmes /// -amigo -ve al discord -que mikel y
yo ya estanos libre porfin / -Estoy ya / -llego a
Bakarka
casa y voy directo -venga / -Esque han
sacado una actualización en el rocket
[emotikonoa] /// -ayudame -llevo 10 partidas
de vountyt -y no he ganda ni una joder

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa

48

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

48

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

48

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Taldea

16-33

Denetik

Gaztelera

Besterik: kirol Kanpokoa:
taldea
Eibar

17-18

Mutilak

Gaztelera

Besterik: kirol Kanpokoak:
taldea
Eibar-Ermua

Kanpokoak:
Elgoibar

Kanpokoa:
Elgoibar

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

7

-Buenas chicos -Me pide Mikel una scrim Seria hoy a las 16:00 -Podríais? / -Si / Puede
ser un pelin mas tarde -A las 4:30 / -Pregunto Perfecto -No habria problema mikel / -Si Perfecto chicos / -Ha tocado eln segundo en
albacete Mikel -Y la familia de un amigo
llevaba 16 decimos equisde / -Si puedo -[Y la
Taldea
familia de un amigo llevaba 16 decimos
equisde] Bien por ellos / -Pues vamos los 4 -Y
rotamos -Os parece? / -Ok / -Va / -Se / -Una
cosa, entonces hoy hago las entrevistas a
Mikel y Mikel? / -Sip / -Sii / -Mikel te voy a
pasar linik de mi canal den discord -[lotura] / Ya estoy dentro / Mik -5 min. Y le damos?

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

8

Kanpokoak:
-HOY ULTIMO PARTIDO DEL AñO: SENIOR MASCULINO
A &17-18
ZARAUTZ
UNBE – Gaztelera
16H ESPERO Besterik:
VEROS Akirol
TOD@S
ARRIBA!! [ermotikonoak] -[lotura:
Taldea
Mutilak
taldea
Eibar-Ermua

9

-Laga dozu diría? -Dirua / -Azkenian enoia Etorri normal / -Ze ba / -Voy mañana / -Ok Cuando salgas de la peluquería tira hacia la
derecha estoy aparcada cerca / -Okey /// -Hoy Bakarka
tenemos una hora menos de clase. Puedes
venir a la 13:00? / -Bai

49

Neska

Euskara

Familia

Eskualdea:
Mutriku

11

-hay futbol -así que luego jugamos / -Me acabo
de descargar el GTA -Y me ha venido un tío
con una moto que vuela -Y me ha atropellado Que cojones / -[emotikonoak] / -[emotikonoak] Taldea
/ -[emotikonoak] JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA Lo guardo pa fav / -Mañana me pongo a hacer
mil -[emotikonoa] / -Jajajajajja

17

Mutilak

Gaztelera

Lagunartekoa

Kanpokoak:
Elgoibar

12

-Cómo te DABa... Diigo que guapo el dab /// Haikyuu 4 22 de septiembre!!!!! Por fin! / -SI
NO!?!?!?! -Vaaaamooooos -Ya era hora / -Si es
oficial -Lo han anunciado en la jump festa / -Que
bieeeeen /// -Haceos el favor de ver Spider Man

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

17-35

MutilaK

Gaztelera

Kanpokoak:
Espainiakoha
Besterik: lana inbat
eskualdetako
ak

16-19

Mutilak

Gaztelera

Kanpokoa:
Elgoibar,
Lagunartekoa
Galdakao eta
Gasteiz

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Bakarka

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa

Taldea

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

13

-Ikusi campofrioko anuntzuxu -Molakotzu / Ikusi neban bestin /// -Eta ze iritxi atzun? Jugoi de / -Ze ezatoz farra ala? / -Eibarren na Bakarka
rugbyko afaxan -1:00 ero jungo na ara /// Okey abisa / -Lokalerutz nu on / -Ze bixik?

48

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

14

-juega! -? / -Estoy en el rocket / -ah okei

Kanpokoa:
Elgoibar

49

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Bai /// -Mikel ixaleike 19:15ak baño zeoze
berandutxua aiati ze podologunin na / -Bai
lasai /// -Entranamientu baixako goxin de
Bakarka
ez? Ze ordutan? / -Ztai -Eon mikelei
pasakotzat zeure nuneru eta grupin sartzeko
esangotzat -Usteot 10:30 bañe eztai fijo / -Bale

49

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-Baakau entronoik gaur? / -Bai, gaur bai / Mikel eztator ikasi einbirdau / -Neu be enator
ikasi enbirdot /// -Mikel bixar enator enterru
akat

40

Mutila

Euskara

Besterik

Taldea

32

Mutila

Euskara

Besterik

Ondarroa

13

Mutilak

Euskara

Besterik

Eskualdea

Ondarroa

49

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-[birbidalita] Por cierto el partido contra los
infantiles estuvo fenomenal [emotikonoa] [birbidalita] Aupa Mikel oso ona!!! -Pensé que te
gustaría. -Eguberri on mikel -Me alegro -Yo no
pude ir por tema crias... Pero me dijeron que genial
-Eskerrik asko. -[birbidalita] Me gustó mucho el
equipo, intensos y además juegan fenomenal. Ya le
puedes felicitar al entrenador porque daba gusto
Bakarka
verles -Siempre es una pasada que vengáis a
ondarroa -Siii -Es el hijo del presi. -Un chaval muy
valido!!! -Con futuro -[birbidalita] Pues la próxima
vamos con el cadete porque quiero jugar contra un
equipo que nos dé mucha caña -[birbidalita] Algún
cadete vuestro -Perfecto -Hecho -Dime -[birbidalita]
Hablamos -Mikel athletic femenino coordi

49

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-Ya -Balee bale /// -Gero 14:30etan eon bigaz
Zaldupen ez? -Baii /// -Aitas juvenilak ero
Bakarka
ikustea zuz? /// -Emon zeure aitan numero [zenbakia] /// -Mikel bixar noiz de entrenu

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

49

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-Mikel -gero ze ordutan eonbia musika
eskolan??? / -Eztai ze ni ezin na jun partidu
akat eta nausixakin / -ah / -Mikelek
jakingorau berai galdetu / [emotikonoa]

18

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

2

-Bixar 18:15 zeintzuk zatozen esan mesedez eta
linterni ero frontala zeñek dakarren be esan / [emotikonoa] / -Nik eta Mikelek bai -Bañe gair
ezgatozz / -Neu bez / -Neu b bai bñ eztakay / -Neu
nator -Bañe nire lonterni bixkat potxu re / -Okey
bixar seguramente kalamendire jungoa / -Oñez ez? / Taldea
-Gorutz bai bentzat -Ajjajaja / -A bale eskerrak
[emotikonoa] / -Ajjaj lasai / -Banatorrr -Neube Barakat frontala / -[Okey bixar seguramente
kalamendire jungoa] Bakarrik seko ordun? / -Bai
bixar bai / -Neu be banator / -Da neu / -[irudia]

Denetik

Euskara

Besterik

51

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Bakarka

12-17

Ondarroa

51

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Kimikan ze ariketa enbire? / -1996 ekaina A2 / Okeiii / -Esatendabena kalkulateko bolumena sodio
hidroxidoaz eta gero amoniakoaz -Einde akau
Taldea
holako bat, 2000ku / -Perffff mertziiiii [emotikonoa]
/ -[emotikonoak]

51

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-Bai / -Viciando? / -Bai / -Jaja /// -Bihar 11:30
autobusa hartzen badut ondo? / -Bai /// -Nun
zaze? /// -Noiz zoaz bilbora / -Domekan
eguerdixan / -ni gaue

Bakarka

16

Mutila

Euskara

Familia

Kanpokoa:
Hernani

48

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

17-18

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

55

Mutila

Euskara

Familia

52

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-[lotura] Neuree -Saizarrek ezinyotzuz hartu
USAn?? 100€ merkia diz bertan [emotikonoak]
/ -Aber bañe bera etorriarte ezin ixangot ibili
/ -Eztator gabonetan? / -Ez udan daror,
Bakarka
urtebete eingorau / -Vaya / -Ero estai e Pentsatendot urdan dato ela / -Galdetu / Ama eztator

52

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

-4:00 iñor? / -Neu / -[irudia] /// -Iñor? / Bengaaa ee igual eztakazu kriston aji

Taldea

53

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Balee -Markiñan ga / -Rotondan nago // Nundik zatoze? / -Markiña pasarou / Banator / -Bale / -Ok /// -Nundik zatoze? / Mendibe lagaten

Bakarka

17

Denetik

Euskara

Ikaskideak

Eskualdea

Ondarroa

53

Eguaztena,
Instagram
abenduak 19

2

53

Eguaztena,
Instagram
abenduak 19

3

-Ouuuuuuuch [emotikonoa] / -Ufff -Hori ezta
ADV -Hori pura vida ra txo / -[bideoa] / -Na
taxisin historia irakurten -Eta lucha de
clases bai bañe batzokixak eztozta
konbentziuten -Osea ez / -Zer Sartukoranik? /
-Ez -Nire iruzkiñe ondo ranik / -Zb ezta
eongo ba / -Bueno eztai eztai -Nik horrixik
ikasikot... / -Nundik / -Iruzkiñetatik -Zu
galdera bat -Zurk lucha de clasesen
agertzenda Loma generala? / -Ez -Kb / -Ez? Ixe agertzenda 1890in eindako grebine? [audioa ] -[audioa ] / -[audioa ] / -Eske nik
zeure bardiñe akat -1890in eindako grebi
gehitxute -Eta perezagua ondorixutan dakat
/ -Zk dakazu ondorixuk? / -Perezagua
komunisti oso erradikala eta rollu / -Tio bañe
-Ze gexa / -1890eko ge -1890eko grebi eta
gero beste greba batzuk eizinela / -Yfin? / Eta 1921in lelengoko gerra mundiala eta
gero okertu eizinela langilin baldintzak -Eta
primo de riveran diktaduran anarkismu
debekatubenela -Eta PSOEk garrantzi
handixe harturabela hortik aurrea -Eta ya / Mi maa / -Zuk? / -So diferent / -Benga ya -Eta Bakarka
batxokixanin niri ondorixuk bastante
motza / -[audioa] -Batzokixana neupe oso
motza -Uztailak 21 pasando? / -Amaaa -Zer za
kontaten -21eku sin mas irakurrirot bañe
eztot uste sartukorabenik / -Loco / -Ze
mobida / -00:00 zeure etxin ikasteko?
[emotikonoak] / -Einde [emotikonoa] / -Ondo
eongori -Lasai / -Bai suerte -Bixak txarto
[emotikonoa] / -A bueno -Dentro de lo malo, lo
peor? [emotikonoa] / -Eta gañea bixar fijo
inglesa enbikot -Ederra marroi / Paji re lsai /
-Inglesa ero historia / -Inglesa / -A bai
bueno... -Sin maix -Engot -Asmakot zeozer /
-Inprovisation -Tu, eztakat goo putaik ikasteko
[emotikonoa] eta ondion eztgai ganoraz / Neuk bez -Eta on lucha de clases ondorixuk
aldatubitxuaz -Enu lota gaur... / -[bideoa] / Suerte -Suerte esnatzena goxin / -[foto] / Eee -Eta atzana -Lucha de clases -Egilea? Ezezaguna? Ero Tomas Meabe / -La lucha de
clases aldizkari sozialista / -[irudia[ / [emotikonoak]
-Penku fisika -Mudelen azterketa bat ipinizku 4
ariketaku etxin etxeko -Fallatenbazu erantzune
- -Ta -1.67 atarot -Asike / -Amaaa -Ze zulo –
Ederra grui txo -[emotikonoa / -Ya -Fisika
Bakarka
penka engot -Gaurko marraz ta bixarko mate
espero aprobati / -[emotikonoa] -Ba benga
ikastea / -[irudia] -Formulak ikasten na

17

Mutila

Euskara

18

Mutila

Euskara

Bikotekidea

Ondarroa

Ondarroa

53

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Nun z? / -Etxin berandua nu urtetea / -Ze
ordu? / -19:30 – 20:00 -?? / -Vaa / -Ba zer
zortzirak ero zazpi te erdi / -8 / -Bale / Desperadosak erdizke -3 t 3

Bakarka

17

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

53

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-12 menos 15no? / -Si / -Athletick vs Eibar en Gol
TV / -Gozar / -Quen va a sanmaa?? / -Yo si va
alguno igual voy

Taldea

18

Mutila

Gaztelera

Lagunartekoa

53

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-[irudia] / -Amaa -Ze biciau /// -Rotondan na Zubi barrikun /// -10 20 leokadin / -Bale / -Mikel
Bakarka
ezta esnatu ondio -Ia esnatzendanb arin / Esnatubikora

18

Mutila

Kanpokoak:
Bilbo ingurua

54

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

54

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

-Atzanin horrek sarturau? / -Batzuk bai bñ
adibidez treneku te eztau sartu -Eske fijo
erose idatzitzat ela asako falta eta
[emotikonoa] / -Bueno horrek eztotza
[emotikonoak] -Bardinbe 0,25 / -Hori egixera
nitzat eztabela irakurri be etxen
[emotikonoa] / [emotikonoak] -Len ixe zeure
gurasuk ikusitxuaz beikoziko or [emotikonoak] Da zure aitak botazta alako beakuna bat
[emotikonoak] / -[Len ixe zeure gurasuk
ikusitxuaz beikoziko or [emotikonoak]] Bai
bai bertan neuan matxi -Igual entera
[emotikonoak] -Eneuan bertan bñ justo zeu
euran partik pasa da neu allana -Enazu
ikusi? / -Ezz [emotikonoak] -Ena entera be ein
[emotikonoak] -Neure bolan nixun [emotikonoa]
/ -Ai ama [emotikonoak] -[Neure bolan nixun
[emotikonoa]] Lla lla igartenda
[emotikonoa] / -Pozik nixun [emotikonoak] Bixarko farrako prest [emotikonoa] / -Bai bai
neube gogukin na [emotikonoa] / [emotikonoak] -[Da zure aitak botazta alako
beakuna bat [emotikonoka]] Aahh da ia zuk ze Bakarka
esatetzazun atxai [emotikonoak] / -Aber nik ze
esanbitzaten ba [emotikonoa] -Bñ lagunak
eta esatentzengauzakin ba normala
betxantzengazta [emotikonoak] / -[Bñ
lagunak eta esatentzengauzakin ba normala
betxantzengazta [emotikonoak]] Ehh? / -Zer
ehh? [emotikonoak] / -Ia zure laguntxik ze
esatetzen? [emotikonoak] / -Aber on lla ixbz
bñ len eta erse [emotikonoak] / -Ze
esatenben? [emotikonoak] / -Ba erose
bateagabiz ela da holakoxe gauzak -Behin
mikelek zeure argaskixe pasatzan neure
ixikoi / -Aaaa balee pentsarot udako zeoze o
[emotikonoak] / -Bai zea [emotikonoak] / Maitena eztotzen konta? [emotikonoak] / -Ez
eta Ezkerrak -Hoxe faltakozan bakarrik
[emotikonoak] / -[emotikonoak] -Ba ordun i
zeatxik niatxik bai [emotikonoak] / -Da nik
zerdai [emotikonoa] / -Joe [emotikonoak] Zure lagunak pasa etxendi [emotikonoak] / -Lla
eta nire familixs bestik
-[emotikonoak] -Lena zeatxik ez ba?
[emotikonoa] / -Aber bai [emotikonoak] -Bñ
eztai len pentsateben egixezala / [emotikonoak] -Bañe beakuni botateko morun? Bakarka
[emotikonoak] / -Eztai hori lla zeui
imaginatezu [emotikonoa]

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

54

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Atzaldin fort? -Mikel -Dime que sii [emotikonoa] / -Zer zabiz? [emotikonoa] / Guapo / -Eztai ixaleike -Abisakotzut / Okeyyy [emotikonoa] -Niya barrin na

Bakarka

18

Mutila

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

56

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-[audioa] / -Bale /// -Aama -Matices ze
nahirau esan -Zatixak? / -[audioa] / -Abaale
[emotikonoa] /// -Biixakm -*? -Eeeooi

Bakarka

50

Neska

Euskara

Familia

56

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-Banator / -Tradisen ga / -Banator / -Neubebai total
[emotikonoa] / -Berura ala hotza? / -Tenperatura
Taldea
ona / -Hotzik ezta / -16grado farmazexan / -Ordun
jerts utzas ondo? / -Bai / -Okeeeeiii [emotikonoa]

17

Denetik

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Lagunartekoa Ondarroa

Eskualdea

56

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

-Ginkas? -Okeii / -Ala eedertoo
[emotikonoak] / -Bahakixu zemat dan? -Ya
diru preparata eruteko / -Niidea / -Okeii
[emotikonoa] -Maite tradisen za? / -Suuper
berandu nabiil -Dutxatik ontxe urteendot Asikee erosi zeul pliis / -Ze kas nahizu? / Nahizuuen

Bakarka

17

Neska

Euskara

57

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Estas en casa? / -si / -Si quieres cenar tortilla
de patatas tendras que poner a cocer. Sabes
Bakarka
como? / -si pero con cuantos grados? // ama etorrire / -Ok

60

Mutila

Gaztelera
(euskaraz ez
Familia
da ondo
moldatzen)

57

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-[lotura] -Iwal ena desiaten / -[emotikonoak] /// Gañea farrako ya eon engora / -Yeaaa /// -Gero
pintxopoa zuze? / -Kebaa

Taldea

17-18

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

3

-Eta ezkerreko eskuko lau atzamarrakin goxan beran
burun nivelea / -Ixe eztot ulertu [emotikonoa] / Neupeez [emotikonoa] / -Aber -Beran ezkerreko
Taldea
eskuko lau atzamarrak -Luzatute -Gero imitakot Eske ezta naturala eindabena / -nik usteot
ulerturotela [emotikonoa]

17-18

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-Maitee -Gazten ze esaban sartukobala? -Eske
kuadernu klasiin lagarot / -[audioa] / -Aaokei Pentsateneban esaldixak soltin be ipinikobala / Bakarka
-Eske hori esanban igual ba 0,5
erregakateko ero, bañe ezekixela / -Aaokei

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

57

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

59

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Ondarroa

59

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

59

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

59

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

59

60

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-Aupa talde!!kamisetan barririk baakau?
baixakurako eongo di? Kartelak peateko ero ez
peateko / -Neure telefono zenbakixe
laagentzan,,bañee ondion eztozta deitxuu!! Ezpazta Taldea
deitzen arratsaldeako, neuk deitxukotzat / Perfeeekt!!! / -Adoos -Neube pasa enbina atsaldin
lokaletik kartelan bille

17-25

Denetik

Euskara

Besterik

3

-Bai animaten bari bai -Bañe mesedez zeuek
erosi te nik gero emongotzuet diru / -Baaaai / Maite -Ontxe markiñatik urtendot -Etxea jun
momento baten ta baja engona -Asike
Bakarka
mesedez aloro euki mobille jakitxeko noa
bara / -Adoooos / -Ontxe kamin na -Asike late
idatzikotzyt

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

4

-Maite -Litrutan libre za? / -Ez / -Zuek zeintzuk
zaze? / -Maite, mait, mait, mait, maite / -Okeii
Bakarka
ixbz maitek be iñor eztakar elako /// -Maite Kabian zazenin abisa mesedez

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

5

-Nikn hoxe ulertzendot / -Nik eztot ulertzen / 2016ku re bañe ez?? / -Eurakin 2016an ein
gendulako ekintzi / -Aber guk deklaraziñoi
etxendou? -Osea rollo hori haciendaku de ez? Ezaunen bat baakau asesoxa baten biharra
etxendabena nik galdetu engonetzan

17-25

Denetik

Euskara

Besterik

1

-[...] / -ba ordun [emotikonoa] / -[audioa] / [emotikonoak] -ba on momentun ena
akordaten deque bialdu notzen egixe esan
[emotikonoa] / -JAJAJAJAJAJA -buaaa beitxu ze ipiñiotan whatsappeko fondun -asi
porque si -eske topau eiot ta gustau eiate [emotikonoak] -memola / -YAAAAS! -BUA
Bakarka
sztugaztan esati -gazten subordinak ga
emoten -subordinadak* -bueno bixer ya azt
daukeu -ta hori emotgun bakoitxin zuaz
akordatena [emotikonoa] / -BUA
JAJAJAJAJA -eske enotzun fitxi o pasau? -osa
hori mitik argazkixe -eskemi maiteaz
egingenuna

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

Taldea

Ondarroa

Ondarroa

60

61

61

61

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

2

-[...] / -ba eztai -egun eskaza euki neban potau eineban bazkal ostin nose de que -ta
8retan ya ko lota junitzen -lo seko gatu
nitzen / -ai pobre -que mal -nik gaur potaubiot
zoze jan ezkero -jaot pure -ta en la shit -PUTO
KALIMOTXO -[audioa] / -[...] -bidixu da
Bakarka
[emotikonoa] / -ostia reaaaal -que guay kriston ondo gatzeatzu / -ba luzi noie idta
[emotikonoa] / -yaa [emotikonoa] -baña
komennnnto je / -thanks :) / -jiji -que talll -la
vida / -atzo mal -gaur bien

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

1

-Pfaaaaaa -JAJAJAJAJAJAJAJA -me meo Ederra desastri -Bixar usteot alkarrei
txinaten eongoala -[irudia] / -[audioa] / -Eske
hor nik cd ipinirot -Ordun besti -Del modo
que se ha echo -Adjetiva / -Baii / -[audioa] Bakarka
Topabirogt – Concesiva -Condicional -Eta
consecutiva -Ia barazen / -Et a causal / Causal listo / -5wro razela / -[5wro razela] 5
adverbial? / -Ez adverbial gexa raz -Cuasal 5 /
-Puta madreeeeee

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

2

Vas a kockorrav / -Ahora vamos / -Hasta que
hora / -Acabamos de llegar / -Voy a las 6:30 Osea a las 6 -Estareisv -?* / -No sé -Me
llamas -Mikel vamos hacia allí / -Donde? / -Al Bakarka
puente del poli a por los niños /// -Que vas a
hacer / -Paella

43

Neska

Euskara

Familia

3

-[...] -ta lokalin laakot taberneta bajateko / [audioa] -[audioa] / -Ezz -Amerikaniaz -Ta
buelta etxeko baltza -De pelo / -Eske nik iual
hotza pasakot on narruzkuas -Eske me da
pereza 2 txaketa erigí -Eruti Asike marrukuas
jugonq bakarrik -Bajo ontxe / -[audioa] [audioa] / -[emotikonoa] / -Mikeeel -Nire ama Bakarka
netflixe kentzea ru -Sentiutendot / -Bai?? Jajajajajaj -Balee -Lasai / -Bañe mobistarreas
du ipintxea -Enplan merketxua urtetendabelako
dana batea einde / -Baibai -Da igual / -Bleee jj
/// -Banator / -Enu klaseaaa -1 ordun bb -Atzo
esanetzun / -Errezoi jiji

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

Ondarroa

61

61

62

62

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

4

-Barrutik kamiseta baltz bateaz politxe
geatzen da -Osea on despija na -Despoja* / [audioa] bbaaaaaaaaaii / -Pf is arin
psatendan -Bañe bueno hillebete... -Pf / -si
me lo dices tu, te creo -[Pf is arin psatendan]
nnoo, oporrak las [emotikonoak] / -Jajajajajaja
t amo -[si me lo dices tu, te creo] Real Gazte ondo? -Bakarrik estructurio ondo
Bakarka
ikastea -Ta dana listo -Jeje / -baaaii -gabaz
nu beatzea -ehuh -La casa de los espiritus
irakurtea zuz gabonetan? / -Bai -Detallikin
akordateko -Te voy a invitar a un vegan
[emotikonoa] / -[Detallikin akordateko] adoss [Te voy a invitar a un vegan [emotikonoa]] ez
txo, jungoaz bixok egun batenn / -Perfect Gariboloa -[emotikonoa]

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

5

-Kariii -Galdera baat / -Esaan / -Sk maitek
praka kanpana baltzaak erosi biztez eibarren Ta nun daz? / -Pf -Stradin bai -Bakeruk / Vaai / -Neure lakoxik -Bai -Stradin / -Okeei - Bakarka
Mertsii / -Ni ontxe nu -Elncorte inglesea / Zelan zabii?? / -Osea

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

1

-[audioa] / -Pf -Ni porsi bai -Total / -Bsivai Iñintxearren ixe ezta galtzen / -Bestelan
galdetu engotzat t ya / -Nik inelle bixaldutzat Pero mo responde / -Bai ia... -Ni ontxe ni
etxea -Bueno -Ikasibirizen parrafilluk ikastea Entzun -El caso es que la justicia no ha
intervenido -Que la justicia no ha intervenido Subordinada adjetiva? -Ez -Subordinada
sustantiva de cd -Ama tio hori esaldixe eztai / Ostra ba neupe eztai -Adjetiva extot uste / Bakarka
JAJAJAJAJAJJAAJA -ostia ona -Bua -Ena
topaten amen subirdinadakne -[irudia] -Ikusi
eindotenesrte -Ia topatezun batik -Atzana
azpimarraturotena de CR / -[audioa] -[audioa]
/ Porque causal / -Eztai nik olako ondo
engoten hau e / -[irudia] Neuk bvez
jajajajajajajaa -Ez ez? -Ze esatendau -De que De auke auerin -De proposicion / -[audioa Bañe ena sguro / -Pfa -Eroze engotzat / Neupebai

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

2

-Kamiñaspiritz guz / -Okeey ba ni ontxe bost
min barru urtengoot -abisa engotzuet
kamiñazpi urriin nazeniin -Maiiit -Nun zazee? Bakarka
Ni maiten portaleko parin naa -? / -Bertan / Bañee -Barrun? / -Ez / -Eske kanpun na eta
peñi ra -Jajaja

18

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

62

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

-Baja / -Beian ba /// -Bazkatxa -Naizu risuk etxi
ostabd -Ero eizuz / -Nahibazi baii / -Balee Ontxer nator -Bñ seitxerdi pira enbina / -Baii /// Bakarka
-Bazkatxa

16

Neska

Euskara

Familia

17-18

Neska

Euskara

Lagunartekoa

Ondarroa

62

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Txikassw -Ordunn gaur 6:30 lokalinn? / Perfeccttr / -Baiiii / -Yess / -Ni seguruena
berandua bajakona -Detxukotzyet jakitxeko
nun zazen / -Litrukkk k vamos a lo potente????
-Ala algo mas lait? / -Niatxik potente / Nahizuena -Afaltzea pedo jungoa bañe -Gero
afatzan eratenbarou ta litruk potente -Txungaik
eztou nahi [emotikonoa] / -Jajaja da igual / Nahizuena me da igual / -[audioa] Eso es
niatxik be eztozttzu merezi , geuretik hartu
tragu / -[Ondo ondo pasa txikasss!!!
[emotikonoak]] [emotikonoak] / -[Ondo ondo
pasa txikasss!!! [emotikonoak]] Barrdiiin
[emotikonoak] -Esoo es maiteee nik
emongotzuut nahibazu [emotikonoak] / -Maite Taldea
maiteee 6:15? / -Mikeleaz geatuu naa -Asike
30 lokaleaa jungonaa / -Balee / -[irudia] -Ba ni
holan -Ala / -[audioa] / -Ala olakoxe zepillu akat
[emotikonoak] -Uleku ehh / -[audioa] Obetooo
jajajaja / -[irudia] / -Baai -Perfect / -Ze txaketaz
zuze ? / -Narruzku eta txaleku / -Nun zazee? / Lokalin / -Bale ba ontxe laste nu.. Piratea
basuze abisa / -Litruk zuz etxea? / -Baai Banator -Nun zaze? -? -Erantzun mesedez
bentzat.. / -Sutargin / -Urtendot bihsrretik Etxea nu aldatzea -Zeoze jan -Da banator / Lokalin g kari / -Bale 12 ak o bertan na -Abiza
engot ariñ -Listo -Ixe kalatraban na

62

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-Adurizek arrautzak beunezkuk dauke / -Zeba?
Bakarka
/ -Ikusizu penaltixe zelan botaranen? / -Ez

46

Neska

Euskara

Familia

Ondarroa

1

-Pffff -Mucha suerte jo / -Oye tu. -Que esto de
no felicitarme / -[-Que esto de no felicitarme]
Era un experimento social para ver si te dabas
Bakarka
cuenta / -[emotikonoak] / -Vale no, soy un
desastre, ya lo siento [emotikonoak] / -Felix
18!!!![emotikonoak] / -Se admite

19

Mutila

Gaztelera

Bikotekidea

Eskualdea

63

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

67

67

67

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Korure bai? / -Nu se -Zuek? / -Niatxik bai Maite ez -Gero gabonetan eztou eukikota Gaur baiiii / -Niatxik igual ez e -Sk kasata naa
-Eta siestilli botateko gero ot ikusibirot eta
[emotikonoak] / -Messsssse -Esk ni bakarrik
juti...[emotikonoak ] / -Ez jun melonioi / -Jooo
bañe maiteaz despediuteko [emotikonoa] / Maite ikusikosu hamendik eta 31arte / Ezzzta / -Exhortatuvas nox ixaten di -Hay
que... / -Baiii -Debe – infinitivo bebai usteot Desbes estudiar -Hori exangozan ez? / -Bqi / Zu sust suj adv final.. ta horrek danak
aipatzeaz zuz? Ze ni neuk asmoik eneukan / Nik segun -Cau con con gitxi baraz / Esaban adibide asko engorile / -Bestelan ez / Esk nose.. / -Ba ordun segueuena ez / Denpori emoten bazta si eso / -Eztot uste
Bakarka
baine / -Bixar zeure atzea nu e exam etxeko / [emotikonoak] / -Sust suj e ez? - CDaz nahiku
-Ta CR bez/ -Cr ez / -Nik azpimarrstu
engotxuaz topaten barot bañe eztot uste
ipinikotenik / -Ze behin clasin topa genun eta
ez konplikateko esan ban -Bai neuk be / Yaaa / -Another thing / -Esannn -Ze eizu gaur
ze nik neuk ixebez e [emotikonoak] / -Ixbz -Eta
ontxe ot hasten da -Bueno a lo que iba / Yaa... / -Exhortativa topaten bazu -Nun zuz
ipintxea roio amaieran txapiti sartzeko -Sk
caracteeistikuk bariii / -Nik cau con con eaz
eztai nox ipini txapi ta nox ez ze eztai adibidik
diferentzixaten [emotikonoak] -[Nun zuz
ipintxea roio amaieran txapiti sartzeko] [audioa]
-[audioa]

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

2

-Eztot nahi imagina zelako desesperata
neuan zeoze topatearren [emotikonoa] / Inglesez irakurrizendun? /// -Kebaa txungue
zan / -Maite galdera bat -Zemat kapitulo dauke Bakarka
liburuk? / -Ideaik bez -40...piku ero / -Bale
bale mos o menos jakitxearren / -Eztai fijo e
zenat dizen / -Bale eztotzaa mertzii

17

Mutila

Euskara

Ikaskideak

Ondarroa

3

-[Buaaa [emotikonoak] XXI. Mendeko Juana
“la Loca”] Me encanta -Antzerkixe
preparaten dabenak / -Eurak bai jakin ee
katxé auken batei launtzi eskatzen eta
[emotikonoa] / -E? / -Aktore ona zazela, diñot / Bakarka
-Iaa [emotikonoa] -Zuk zeñeaz zazela
berbetan pentsarezu... / -[irudia] Neure
maiestatiaz [emotikonoa ]

19

Mutila

Euskara

Bikotekidea

Ondarroa

67

67

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Ya ezta eongo pintxoipe / -Bai txi O -Super
light gabiz -Eta bixkat koriikan ein eta listi / Eider eta ni sutargi aurrin ga beñe kristin hotza
raaaaaa /// -Bengaaa /// -Ze basatoze ala -?? - Bakarka
Zeuen zan ga plteun hasteko / -Nun zaze? Alaiko eskillaretan

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

5

-Zeñaz dakazu asmu litruk etxeko hija??? -Gu
ya 5 ga -Iñoxxxx eza espabilaten e -Galdetukot
ia prest dazen zeube sartzeko.. / -[-Iñoxxxx
eza espabilaten e] Txo neuk zer nekixen ba Nox zan momentu espabilateko -? -Ordu ra
ala 16:00 ezpazu esaten ya kanpun za -Ero
ze? / -Ba bai kontixu -Maitei esan [emotikonoa]
/ -[emotikonoa] / -Zu gañea esan eitzatela
zeuri sartzeko bakarrik ez geatzeko -Keja
engozzzzza beti zeuaz pentsaten / -[-Keja
engozzzzza beti zeuaz pentsaten] Hoixe
Bakarka
faltagatzun bakarrik -Ahaztuti... / -Shhh ale
siesta nu / -Keba [emotikonoa] / -Zelan zabiz
ba? -Se supone 7ak tradisen eonbiala
[emotikonoa] / -Ni txarto -Demasin / -Ba ni
listo hija [emotikonoa] -Asko asko faltaatzu? Zemat mas o menos / -[irudia] Hoixe plantxa
eta jantzi / -A uenoo -Ba ein arinnn messse Ze ni ya makillata ta danana / -Nahibazu jun
aurrea e / -Lasai eongona zain -Bañe asko ez
tarda / -Etorri -Ei loki -Listo na

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

67

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

6

-Nik esandot hamen taldin aspalditxik
geukagunelako einde / -Yya genti marginaten
maite / -Zer guz etxea? Ze pentsata
erutenbarou ya hobeto / -Yaa -Niri eztozta
askoik egixe esan -Destornixe, patxakasa.. / Patxakasik ez / -Ezzzz????? Por? -Kriston
atxurraz amaitzen bazu / -Neuri bai eztoztala / Neuribez / -Nun zaze / -Nik aumanetik urtendot
ontxe eta tradiserutz nu / -Nungo tradisea Lokaleakoa -Ala yan yanea fuz -??, / [lokaleakoa] Bai -Errezaua gero lok lagateko / Ni tradysen na -Asike etorri mesedez / -Okeey
ontxe etorrikona -Bueno mait eta mait pasantin
jo tinbri mesee / -Etorri arin mesedez -Honek
ya ixe listo raz ta / -Maite be geuaz du etxea / Niri eztozta ze erosi / -7 pertsona baga Bastante e -Ez erosi 3 botella kutre mesedez /
-Bañe etorri / -Nik eztonai askobe -Maiten zain
ga / -Maitei esan [emotikonoa] / -Maite fly / Taldea
Banatie / -Espabila mesedez / -Maiten zain na
-[emotikonoak] / -Ezez / -Jode laun eta mi
bixon zain justo kalejiran / -Bajaga ya / -Ba
bota sprinte / -Baai laun da kalejiri justo neure
entrada aurrin -Mikeleaz eta ni enu bakatea
zuek bixok kristala jo arte -Entrada barrun na
zain -[irudia] / -Pentsarou: Vodka baltza, Vodka
zurixe, Peche, Marieti -Esan zeuek gexa zer
nahizuen / -Listo xooo / -Sobraten dana 31ko /
-Oun -Punt -Listo junde kalejiri eta honek ezti
agertu ondion / -Aber fly espabila / -Maiten zain
ga -Lengusuaz da lau ordu / -Ostua -Bi botella
guz erostea ta bestik erosi zeuek / -Asmaten
daz -Maiten zain ga -Kastañerun nobixuaz
parara berbetan -Osea nobixiaz / -Vodka
zurixe harturou eta peche -Zuek hartu te bixak
ero gexa nahibazue hartu / -Bueno -Nahizuena
-8retan itxitxenda

16-17
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Lagunartekoa Ondarroa

68

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

min eta 10 aldozu at -[emotikonoak] / -Haize tia
[emotikonoa] / -Ez jaiki 2h ariña / ajajajajajajaja / -nik orduerdizen ikesiot Esajerau barik / -bamos -os quiero / -[Haize
tia] Ezez benetan ee [emotikonoak] / -Maite
geri nota txarra atetan.baot flipa eibgozu / Baña euki kontun ni kriston nuli nazela buruz
iikesten / -Bueno b ordun hartuu gejhitxua
baña 45.min tope / -Danaz entretenitzena / Maiteeeeeee maten aldou ikesi ze maiteeeeee
ezta -Ta gazte aurretik da -Justo / -[Maite geri
nota txarra atetan.baot flipa eibgozu] Aber gero
igul neupebai, baña berez dana aldozu ikesi 30
min sobran [emotikonoak] / -jjooo guk 1.
ordun -[emotikonoa] / -[Maiteeeeeee maten
aldou ikesi ze maiteeeeee ezta] Zutzat nik hori
klasi eztotela pasauko berbetan? / -Hobeto Ein da baki / -ajajajaja / -Bai maite -Nitzapebai
[emotikonoak] / -[Ein da baki] jakitxen bozu
ondo, bestelan ez / -Ya tambien / -Ba danak
ikesten egongodi [emotikonoa] / -Bixer
esangotzut / -nik beti klaasitan ikestot... / Ajajajajaka / -Gure klasekuk ezautute / -[nik
Taldea
beti klaasitan ikestot...] Bueno baña gaur
ikesitxee sobean trankil [emotikonoa] / -Ya sk
nik ez / -30 min / -Neupebai maite / -Nik
autobusin.si eso / -[emotikonoak] / -Asike
hobeto Irlengo ordun / -Sock ta filon ze -Nik
styt ze idatzi / -[emotikonoak] / -Mikeleaz
beeba eitxiai iztenvotzezu / -Neupez tio / -30
min ondo / -ja ja jaaaaaaaaa -ados -eso sta
hecho / -Ta burutik kentzenbozu [emotikonoak]
/ -[emotikonoak] / -Hori imposibli / -afaltza noi
/ -Oseake zu bai jaikibikoza 2h ariña / [emotikonoa] / -Baña tesia bakigu o ez? / [Oseake maite zu bai jaikibikoza 2h ariña]
afalostin noi ikesta pe la da [emotikonoa] / [Baña tesia bakigu o ez?] Eztot uste / -[Baña
tesia bakigu o ez?] dale filosofaaaaa / -Ba
puf.. Oedubatak arte / -Nitzat desioa eta
zoriontasuna sartukodau / -[Baña tesia bakigu
o ez?] Mait idatzi grupoko “diskusiñoie” / -[Ba
puf.. Oedubatak arte] gaur txistosa zaaaa / Bai ba eztait ze idatzi [emotikonoa] / Zelako
moderatzailli izeziñen / -Joe / -ajajajajajaja jooe / -AJAJJAJAJAAJ -Real / -Maite orgullosa
egongozan / -[gaur txistosa zaaaa] Junbiza zu
afaltza / -Maite ba nik bez / -[emotikonoak] / Maiteeeee / Sarreri mas o menos bai -Baña
gaur eguneku ez / Nik laburpena eztait zelan
eitxendan -Beti txarto eitxot / -[Maiteeeee]
Fijauzaaaaaaa?? Maitek eztau bialduu biooooo
ke rarooooooo / -Ke raro -E maite / -Eskeee.. /
DBH 4 maten eiztezune? [emotikonoak] / Ostiaa -Kopixeti ahaztuate -Inlge bixer
baukeu? / -Ta nik eztot hartu liburu / -Maite
zelan akordateza holako hauzekin tio / -[Inlge
bixer baukeu?] No creo / -Eske [emotikonoak] /
-Maite bio baukezu? / -Zutzat ajaajaj
[emotikonoa] -Eztait hartuoten bez Patixun.kopixaukot / -Jooo tio / -O eztaukeu? Aa baai -Batixun kopixetoi -U / -Npiiii
[emotikonoa] -Perfekr / -Gazten resumena
eitxerakun zelan zan? El autor dice que... el
autor piensa que... Edo aldrebes? / -Okeey Mertzi [emotikonoak] / -Neskaak subordinadas
sustantivetan -Bakarrik cd sartzen da -Ala
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Instagram
abenduak 19

Zapatua,
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2

-Zeu za? / -ezz [emotikonoak] / -Zure lepu
emoten da / -maite da -zebaa?
[emotikonoa] / -Bakit bera dala -Sinms zoze
esateko gogu eukiot da listo / -ajajajaja tontu - Bakarka
[emotikonoak] / -Ajaja [emotikonoa] -bideoa / ke guaiii me enkanta horii

3

-[emotikonoak] / -eiii zelan atzo?? / -Ondoooo /
-holaaaaa -ondoooooo -super ondo -kriston
guai egozan -gaur ya banoie asike danok
super ondo pasau gabonak eta astebete
barru ikusikoaaaaaaaaaaaaaa
[emotikonoak] / -Bardin [emotikonoa] / -joo bardin juju [emotikonoak] / -[emotikonoak] / Baardinnnnnnnnnnn [emotikonoak] / Maite zee
-Pasuatzu atuneee / -ajajajaja -bai -pixkat
mareadi dauket baina ondo / -[pixkat mareadi
dauket baina ondo] Nipebai! / -[emotikonoak] /
-AJAJAJAJAJAJAJ / -Maite tioooo / -Maite si
maiten instastorixaz igual 10 min egona
deskojonaten ni bakarrik / -Maiteaz
hartungendun. Txupitu patxarana zurituaz Mikeli eskatutzeun -Ta mikel eztoiela atata hori
ezindala ata be ein / -[Maiteaz hartungendun.
Txupitu patxarana zurituaz] [emotikonoak] / Eskasaue. Egonbidala / -AJJAJAJAJAJAJJA
puto mikel [emotikonoa] -[emotikonoa] / -Ta
maite esaten beinga probau ta ikusikozu -Ta
holan [emotikonoa] / -[emotikonoak] / -Ta mikel
guri barrezka alo ze eratozue zuek.. / Taldea
[emotikonoak] / -Atzaldin urtengozarie o oso
en la mierda zauze??? / -[gaur ya banoie asike
danok super ondo pasau...] bardinnnnn
[emotikonoak] / -[bardinnnnn] gabon zarretan
urteta zoiz???? / -baiii / -[emotikonoak] / zubebai ez?? / -hor bai botakogule -baii / hor
itzela :) / -hor itzela :) / -[Atzaldin urtengozarie
o oso en la mierda zauze???] Ni gaur ez ze
igual mikeleaz noie gatza o tia maiteana noiie /
-Ni seguramente ez ze en la mierda na / Jooo / -Ni igul baii / -Okeey / -nibebaaaaii / Yas / -Nwubebai / -Yasss / -Ni igul illuntzin ze
aurretik durangora noie / -Noz urtengoga??? Jakitxeko da ia despertadora noz ipini / -Ni
enoi urteta atzenin / -Ni bez / -Pufff ni eztait
urtengonazen -Eske siestatik fatal jaikina / nibez ya [emotikonoa] / -Ni lota noi
[emotikonoa] / -Joo / -nik biaje osu lo
pasauoy -[emotikonoak] -jota seko / -ni
maiteaz etorrina frontora / -Bai neupe dauket
logura bat... / -[eske siestatik fatal jaikina] KE.
RARO / -iñor eztator frontora?
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4

-Bixer aspiradori goixen ta amaitxu maletak / bai / -Kalin afalduot -3:15 jutenbana etxa
ondo? / -3retan nahiku / -Bale / -Maite? / -ni
4retan ezta? / -Puntun eh? / -baiii / Pentsau...gero gabon zaharretan moztukou
bestelan / -baietz b

Taldea

12-50
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Euskara

Familia

68

Zapatua,
Instagram
abenduak 22

5

-Bua lokalizaziñoie aldatu dabe / BAAAAMOOOOOOOSSSSS -[bideoa] /// Taldea
[lotura] / -[emotikonoak] / -ke peligro txabales

17-18
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69

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-[emotikonoak] / -autobuuuuusa eskatu zaiit / Tontaaa / -Esa Maiteee -ta 6:40 esna egona -baña ño Taldea
gatina :( / -Maite me das perezaaa -[emotikonoa]
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69

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

2

-Egun on. Amuma galdezka dauket ia 25rako jamoi
edo erosi bier daben. Ze daukezue pentsaute? / Amumari esangetzon sagar saltsie eitxeko -Besti
geure konture / -Entsaladilla Maitek ta nik
karrillerak. Ta pastel de puerros txiki bat eingot Sagar saltsie. Hoixe ein daixela. Besti geuk / -Nik
esaladilla, lomo, jamon, pate / -Bezperan be jain
barij ez ga egongo ta / -Ook / -Fenomeno Maite
[emotikonoak] -Gaur Durangora goiez azkenengo
Olentzeruk eitxa. Ezer biher da Berritxun? / -Pastel
de puerros ¿QUE ILUSION! / -Nik erosiot lagun
eskutua -Zuk Mikel? / -Calla... luego otorga!
[emotikonoa] / -[emotikonoak] -Igul edaritxek
faltako diz? / -Ardaue ta txanpana erungogouz
geuk / -Konpartidute daukegun loterixak konproba
dozuez? Aberastgu ga?? / -Baii -[emotikonoak] Taldea
[emotikonoa] / -[emotikonoa] / -Bueltan bat bez? / Zeuek ikusizue? -Bai Menorkakuk pedrie / -Guk ez,
Mikel bierrin ta ni Berritxun / -Pedreie / -Ondooo Ta amuman erregalu?? [emotikonoa] / -Hori ezzz / Ez jate okurritzen ze erosi leiken... / Gu Durangora
goie untxe. Zeozer okurritzen? / -Puff / -Ni idea Honbre bakitx -Kazo bat bidau litro bat esne hartzen
dabena. Lengun erre eitxan jakoz natillak...eta
txanpan kopak eta basuk be falta doxuz... -Eztakit,
zeize halaku?? / -Edertoo -Horretxek / -Neure kontu
/ -[emotikonoa] / -Zenbat kopa? -6ko kajak daz / Uuui untxe irakurri -Oñezkero dezidizuzu
[emotikonoa] / -Kaja bi seikuk berdin hamabi Erositxe / -Oook -Gero pasako gaitxuzu fakturu / Bai. Tranki.

69

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

3

-Parkatu oin esati baña nik eziot eskieta jun
[emotikonoa]... /// -Egun on Ekarri eeeeopa Aharrak Taldea
ee / Pedo za o? / -Nik ezineike jun

Eskualdea

69

69

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

-Maite hori argazkixe bilduzune zer da, beste aukera
podible batzuk eskiateko? -Luz bakit hortik eztauela
Taldea
bana, bestik candanchutik daz? /// -Atzeratu eingogu
otsaillera? / Bai nigatxik baii / -[audioa]

16-25

Denetik

Euskara

Besterik:
Eskualdea
aisialdi taldea

5

-Baaii itzela da -Pixkar retrasuaz
[emotikonoak] /// -ZUEEEEK -nun aldotzeu
ein fiesta sorpresa? -matxi ez ein igno ze
danok irakurrizue / -Jajajajajaja / -Ssk eztai5 - Taldea
Eztait* /// -ZUEK! Bixer di Maiten urtik ta eztou
eze pentsau

17-18

Neska

Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

70

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

1

-Gauza bay / -Esan / -Bixaldu gazteko DANA
plis -Ske ena egon 2 egunetan / -Ze dana?? / Bixerkuana -Osa ni orientatzailliana junitzenin
eizenduwna / -[audioa] / -Eta atzoku -Bale
itxain -[irudia] Hori da dauketan atzena -Eta
atzoku testu be bixaldu mese / -Okei Momento va5 / -Osa biot horren amaieri eta
atzoko testu -Baibai trankil -BUUUUA
NIBEBAAAII / -Asko zoiez ikesta? / -Bueno
ontxe amaitxuot -Jaja suerteeee / -JAJAJAJ
nibez / -Buruz ikesi bidana ikesi eta gero zelan
topau errepasau et ya / -Nipebai / -Okeeiii / [irudia] / -Eskerikasko pitxxxx / -Fitxak ez
3zta?? / -Eztotzuez emon orientatzalliaz
egonitzen edo atzo gehixa ez? / -ezz -Hoixe
biblibiotecaa / -Ordun ezz -Okeeeii / -[irudia]
-[emotikonoa] / -[emotikonoak] -Bua edarra
perezi gaztek / -JOE -Ni terdi noie hasta Suponitzendaa -Gaurko heldu eindalaa -La
cada de los espiritus / -Aah okeeii / Jungoga gero bille?? Momento batek / -Baaii
-Bamos / -Sk Atsalde osu -Gazte eitzen / kala nahiot jun / -Pues... -Nipebai / -Noz
gatukoa / -Ta lagundu belarridekuk erosta / Okeeii / -7rek?? / -Balee / -Okeeii / -Tinbri
Bakarka
jokotzut / -Zoze badaa esangotzut -Baaiiii / Baii / -Geeooooarteee [emotikonoak] / [...] / Eztou emon / -Aah okei [emotikonoa] / MAITEEE -Amak ekarri eizkuz -Liburuk -Asi
sinmas / -Aah okeeii / -Eze esanbarik / Zemat da -Baña gatu eitxega ez? -[Eze
esanbarik] [emotikonoak] / -8´95 / Okeeii / Belarri5zekuk erosteekoo -Baii / -Eztait zeba
gehixa esperoneban -Okeeii / -Nipebai -Amk
esazten 30.euro ta / -Amai liburo bat eskatu
bitzet kareaganin / -20* -Okeeii -Perfekr Ontxearteeee [emotikonoak] / -Ba ni 20ku
eruta juna gitxienez -Baaii -Gauza bat -Ikesizu
dana? / -[Ba ni 20ku eruta juna gitxienez]
Nibebai -[Ikesizu dana?] Baii -Porr / Gatzea
ya? -Ske raiaute na -Ta ena eze eitxen / Baale holan gero ariña gatoz etxa / -Horida /
-Holan gero komentaeixu eibgot / [...] / -Eta
berantzat politxe dala / -IAAA.. / -Nitzat
konfundidu einda / -Jajajajaj / -Ze edazte
garcia marquezena dala -[emotikonoak] / Puajajjaaj / -Eta pelixe dauela / Ontxearteeeee [emotikonoak] / -Aah ezez
esazte eztala konfundidu -Bakarrik idazliaz
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-Gabon Maite. Maite na, Fernandez.
Barixekun badakit esatzule maitek maite
maite eta ni jungogazela azkanin bakarrik,
baina lehelengo ordun klasi daukegunez,
9txerdixetan heldukoga Markiña. Ordun,
segidun jungoga baña igual 5 – 10 minutxu Bakarka
berandu helgukoga, ondo? -Autobuse 9 eta
10etan daukeu eta... / -Gabon Maite, oso
ondo. Trankil, zuen zain egongo ga hasteko.
Etzirarte!!! Eskerrik asko abisatzearren. / -Baai,
barixekorarte! [emotikonoa]

50

Neska

Euskara

Besterik:
Markinako
Eskualdea
eskolako
orientatzailea

3

-Atzenin barixekun ezoieze bekobenta???? / Baaiii -Bañaaaaa 1.en ordun jun einbigi -Ta
abixetako da maitei apurbat berandua
heldukogazela maite ta ni -[Bañaaaaa 1.en
ordun jun einbigi] Sk mate ipinizkue3333 / Okeeeyyy -Ba ni b zuekin jungoona -Autobus
paradan itxiangotzuuet -A baña nik eztotzet
abixau -Bueno eztotze eztotze -Ordu erdi zuek Bakarka
barik egotiarren b ena hilko / -Ezta ordu erdiii
eee -5 minnn -Ta eztotzet esan ondiñoo Gauzii de 9terdi heltzegazelaa -Ordun bai
igial 10 min beramdua -Heldukoga / -Okeeey
-Ba ordun igual bai itxaingotzueet / -Perfekrr ///
-Maite -Me da k asako tardaukotela psikoaz

17

Neska
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Lagunartekoa Eskualdea

4

-Bixeer xateko horra bai ez? / -AMAAA Ahaztute egonaaa / -[emotikonoak] / -10etan /
-Baai / -Baaii banoiiie / -Kamioi kargetandan
lekun da o num? / -Baai kreoo -Karmenin
Bakarka
gatukoaa / -Perfeektt / -Bestslan / -nigaitxik
baai / -Okeeiii -Nozz / -Bost gitxi? -Hamar
toci? / -Yessss / -9:55 karmeniin / -Okeeeiiiii
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Euskara

Lagunartekoa Eskualdea

5

[...] -Patatak gominolak / -Eztot nahi zuaz eze
konpartidu / -Regalizek / -Bale boi ixi / -Okei ///
-Maitee -Bixer. Xateku daukeu eee -10etan /// - Bakarka
Baii -5.gitxi. Karmenin -Gatunitzen. Maiteaz /
-Baleee
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6

[...] Nahibozu abixau amaitzezunin. Ta esnaa
banaa etorri / -Okeey -Meeeertzi [emotikonoa]
-Maite listooo -Amaitxuoot -Ahalna jun ya??? /
Bakarka
-Baaiiinhizunin / -Okeey ontxe noii /// -Mai Burno bueltetanda? -O roman gatzenda
betireko? / -Bua ena akordetann
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[...] -Perffff / -[emotikonoak] / [emotikonoak] /// -Maitttttt -Bixaldu bio
mese [emotikonoak] / -holiiii -eske problema
bat dauket -ztait ze eioten fitxakin baina
eztoitxuaz topetaaaaan -osa neure ariketen
orrixaz [emotikonoa] -topetan bot
bialdukotzutttt / -[emotikonoak]

Bakarka
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2

[...] -Jun enbinaaaa -Banu e inglesa akat /// Idatzitzazu maitei??? Ezbatzazu idatzi idatzi
hiruron partez mese -Esk bi aste segido
Bakarka
idazti.. / -Ostra egixe -Ontxe nu idaztea / Esan azterketakin gabizela / Bai idatzitzat / Perfff

71

Zapatua,
Whatsapp
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3

-Maiteee -Zeuk zuze pillatea? -[audioa] / Okeiiiii [emotikonoa

Bakarka
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abenduak 22

4

[irudia] -Ponderaziñoi ofizialak kari -Nutricion
farmaciaz dakazu / -Yaaaa / -Askoik ezti aldatu
creo [emotikonoa] / -Ezz / -Bañe bixaldu
Bakarka
etxetzut -Porseaka [emotikonoa] / -Mertziii
[emotikonoak]

17

Neska

Euskara

Lagunartekoa Ondarroa

1

-No sé qué es pero me parece bien / -Uno que
es muy facil y que sino me equivoco deja
mucho de narrativa / -Okey / -po eso / -[po
eso] Lo haces tú así que decide tú
[emotikonoa] / -es que 100 putas ojas que
aprender. no leer, aprender... pos como que
no / -Uffff que pereca [emotikonoa] / -ya [audioa] -Mi plan es que este ambientado en
edad media de fantasia y un poco de
metafisica pero no mucho -eeeeeeeeeeee pensar rapido en lo que quereis ser / [pensar rapido en lo que quereis ser] Cómo
que en lo que queremos ser -? / -oiga el audio
señor -cada uno de los jugadores os teneis Taldea
que crear un personaje y haceros una ficha
la cual yo os ayudare a hacer -prefiero que
os creeis los personajes y luego ya
basandome en el mundo y en vuestros
personajes hacer la historia / -A mí
sácamade de el juego porque no voy a poder
me han castigado / -pero cuanto tiempo? / Todo un trimestre / -... -vaia -ya lo siento mikel cabron que tu tambien estas en el rol,
ve pen sando en lo que vas a ser Mantenerme informado -Van a hacer un
abttle royale de jojo -Para arcades en japon
[emotikonoak]

Gaztelera

Kanpokoak:
Mallorca,
Lagunartekoa Santander
Logroño eta
Ondarroa
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15-17

Denetik

2

-[irudia] -;) / -No... -Mikel -Ese es mi smash? /
-[emotikonoa] -No ves que se esta
descargando? / -Te lo has comprado -? / -Me
lo acavo de comprar por instant gaming / Aaaa -Con que eras tu / -? / -Es que me han
avisado por el movil xd / -Te han abisao de
que yo e comprao algo? / -Si / -Que cojones
xD / -Ya tio -Jejeje / --60€ / -el mio 0€ -Pero
todavia no lo tengo / -Jejeje -Voy a disfrutarlo
antes que tu / -Devuelveme el puto zelda Xd / -Creo que maite quiere empezar a jugarlo Bakarka
ahora xDD / -... -[audioa] / -7u7 / -Xd -Orgia / Va / -Ai no -Que maite es mi prima -Cachis /
-[emotikonoa] / -Si fuera berritxuarra pues
me lo pensaba pero... / -Pero tu tienes que
seguir el camino de dios / -De momento si / Hasta el matrimonio na / -Pero a la minima
oportunidad satan ven a mi con el pecado
carnal / -Joder / -Es lo que tiene / -Pues aver
estudiao / -Pa qje si estoy enfermo -Disfrutar
tu y tu chicaamiga de mis zeldas

72

Eguaztena,
Whatsapp
abenduak 19

3

-Ni gaur igual ena agertuko ze bixar azterketi
akat / -Ni gaxoik na / -Mikel ni banator / Historiku [emotikonoak] / -Historiku
[emotikonoak] [emotikonoak] / -Ni ixan leike
7ak baño berandua allati

Taldea

72

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

4

- [...] -[irudia] Hau bigarrena da /// -Mikel –
Berandu aiakona ze pastilli astuasta xd

72

Zapatua,
Whatsapp
abenduak 22

5

-Ze lokalin zaze -?? / -Bai -Etorri / -Zeuk
esnatu nazu / -Ba espabila txo / -Asi pelikuli
ikusten ze tarda eingot / -Ez!!! -[audioa]

6
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Bakarka
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Bakarka
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-[audioa] -Esto se lo he pasado a tu primo / Ummmm -Baia / -Ya / -XD / -Tambien le he
despertado hoy -Eta beran zain ga / -Eta
Bakarka
hori? / -Pelikuli bat ikustea -Bañe atzanin ez
guz ikustea / -Baia / -Ya
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Lagunartekoa Ondarroa

Ondarroa

