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EusKararen esentzia eta existentzia
PAKO 5U DU P E

Aurtengo otsailaren 12an eusKararen aldeko manifestazíoa egin
zen Donostlan. eta Txlllardegirl merezitako omenaldla egin ¿Itzalon,
Jende gutKi samar ibiil ginen, ez baitzegoen euskaitzaleok blitzeko
behar-beharrezko izaten bidé dugun akutiurik, arertoak egindako bidegabekeria larriegirik. Apenas izan zuen oihartzunik hedabideetan
hurrengo egunetan, esaterako, ez nituen Inon trakurrl Jone Austin
Ametak Txlllardegin eskaini zizklon hitz ederrak. hanifestaztoaren
biharamunean irakurrl nituen Miel A. Elustondok Izaglrreri egindako
elkamzketa BERRlAn, Autopsiaraho frogah liburua aitzakl, eta Egañaren artikulua QARAn “ Euskara, esencia vasca" izenekoa.
Erabat harturik, Egaftak artikuluan zehar azpimarratzen duen
euskararen pertzepzíoa poetikoa eta gozoa da: El eu5Hara, nuestro
euskara, fluye como un río, a bortxftones. A saltos, con remansos y
rápidos, deamtHjIando por meandros, apropiándose de afluentes,
muriendo todos los días y renaciendo sin notario, tíos golpea como
la lluvia cantábrica, corrTO el viento del desierto de la t>ardena. La
vida misma.
Izagirrerena t>errl2 . senOmenduen kanporatze garratza: Barruan
urtez urte metatzen arí zttzaidan senümerKíu bat Hanporatzea,
idazteho premia handi bat físlHohi libratzea. Eta asHolako euskalduna
naizenez, parVtoan jartzea senümendu bera dutenekin: ezkortasun
eta indignazio nahaste bat, geure burua behin eta berriz inkulpatzera
gomitatzen gattuen euskokraziak sortutako nahigabea hitzaren bitartez uxatzea.
Egañarentzat Euskal Herrtak hllda zegoen hizkuntza berreskuratu

du mcxlu eredugarrlan; beraz, hllurren egotetik oso urnjn da, età,
berreskuratze horretan eremu erdaldunetan egin den ahalegina nabarmendu behar da berezlki; La recuperación de nuestra lengua lo
ha sido gracias a uno de los impulsos populares más notables del
siglo M en Europa. Pocas experiencias similares se han trat)aJado
con tanto cariño, tanto tesón y tanta voluntad como la del eusHara.
Pocas. (...) Por eso. siempre he sabido que para recuperar el éusca
ra hemos hecho un poco de todo, pero siempre con grandes dosis
de ternura.(...) Quienes viven en zonas eusHaldunes no pueden
siquiera imaginar el esfuerzo que se ha hecho en poblaciones erdaldunes, donde los pioneros de hace varias décadas eran tratados
casi como marcianos.
Izagirreren pertzepzioaren arabera, eusKarak oralndlk nola-hala
bízirik Irauten badu da erreslstentzia luze eta mlresgarrl baten ondorioa, zeren gure klase polltiko nagusiak albora bota du: Qure Mase
polltlho naguslah alt>ora bota du eushara, ez zalo interesatzen kultura egiteho eta unit>ertsaltasuna hedatzeho tresna bezala. EusHararen
historia marjinazio baten historia da. fta polltihokl eragin beharko
dute eushalduneh, nik ez dakit ñola ba/na, marjinazio hometatiK
ateratzeho. Eusharak ez du aurrera eglngo munduHo idazlerlH onenah, munduHo hantariríH onenak eta munduho bertso/arírík onenak
eduHita.
Zeln sartzen dira Izaglrreren "gure kfase polltiko nagusia" horretan? PP, P5C-EE eta PI1V solllk? Egañaren artikuluaren arabera, inperioen seme-alabah dira -abertzaleak ez. uler liteke, behart>ada,
gehiegi ulertuz?, adibideak jartzean, espainolak eta eusko-euskaldun
espainolistak atpatzen ditu- euskaran oztopoakjarri izan dizkiotenak
eta egun ere jartzen Jarraltzen dutenak: Patxi López, Jen Juartst),
lehenago Adolfo 5uárez..las dos grandes pruebas que ha tenido
que saivar el eushara para su supervivencia han sido la de su propio
prestigio y la de los imperios que le atenazaron impidiendo e inc/uso
prohibiendo su desarrollo. En pocas cuesDones se puede ser tan
rotundo com o en éstas. Tanto que no hace falta imbuimos en la
tinta del pasado. El presente, nos recuerda con desasosiego que
poco avanzamos.
Qutxi aurreratzen dugulakoan bat datozela ematen du, bair«,
aldi berean, Inpreslo ezberdinajasotzen da bíak irahunink.

CgañaK, eremu erdaldunetan egindako ahalegina azpimarraturiK,
ez du alpatzen eremu euskaldunetan euskaldunok pairatu dugun
guWespena, umiliazioa, askotan autogorrotoaren hazi izan dena, eta
halaber, albo batera utzl ditu, euskarak kultur malla lor zezan berezlkl
franklsmoan lan egin behar Izan zuten euskal kulturglle merezlmendu handikoaK zentsura eta beste hainbat oztopo gogor gainditzeko
kemena izan zutenak -egia da artikulu batean ezin déla dena sartu-,
Egañak artJkulua "eurek gaitzen dutela euskara ez Jaklnez edo
gutKtetslz" amaiturlk, lasaitu eglten gaitu; eta Izaglrrek, aldiz, marrosten profezia honekln: [Espainlako estatuak] tTAren ordezho bat bllatu beharHo du. fióla aurhítu dute Islamismoa gaitz guztlen ama.
behialaHo Homunismoaren ordezho? Bada, terrorismoaren ordezho
eushara hartuho dute, eushararen Inposaheta, elebaharrera itzull
nahi dugun habemiholah, hizHuntzaren dihtadura, gaztelariiaganaho
gorrotoa... tlizhuntza gatazhah sortu eta asmatuho dituzte beren
demohratihotasun ezin moralagotih inposaheta indartzeho.
lido berean, horretan hedabldeek jokatzen duten eta Jokatuko
ere duten paper gtltzarrla Iragartzen dlgu:Ate/tuko ez duen erasoa
da, beti besteh marhatutaho dinamiha horretan gablitza, hontra-argudiotan, erantzunetan... Lopez lehendaharlah uste du, edo hala interesatu zaio adieraztea, euskara •oraindih» terrortsmoarek/n lotua dagoela. Zer gertatuho litzateHe euskal polIOhari t>ateh gaztelania torturah «totua» dauhala esango balu? tiolaho espantuah orduan, nolaho
baieztapen biribilah hizhuntza ororen duintasunaren aldel Oso ongi
dahite zertan ari diren, hategorízatu egiten dute: eushara zlhindu
egin du minoña hriminal t>ateh... beraz gaztelania neutroa da, garbia,
homunihazio tresna demohratihoa. Eushararen alde ari ornen diren
guzvetan, gazte/an/aren alde ari dira. Lopez soziallstah, egla esan,
/'ceves esHuindarrah Egunharia ixteho erablli zuen dishurtso beraren
bertsio 6at egin du: eushara liberatu egin behar da... eushararen
dihtaduratih.
Izagirreren profeziak bete ez daltezen, besteak beste, Egañarekin kidekoak behar ditugu, eta klase polltiko abertzalearen benetako f>raktlka euskalduna -etom ko dira espainollstak, abertzaleek go
gor eglten badute!-, orain artekoan erdaran ausarki eman baltlote
-denek berdin ez, noskll- eta hedabide euskaldunak -BERRIA zazpi
egunetan, eta egunkan euskaldun gehlago; telebistak...-, besteak

beste, Izagirrek ezln hobeW eta ezln dramatihoago iragarntakoa
saihestearren: [Euskararen] hiiotza mahai-galnean, hlleta Jo dute.
Zein jende ihusi duzu zeremoniara bldean? tllltzalleaH eta beren
holatio guztiah, Bernat Etxepareren liburua besapean.
Euskararen esentziak ez balzik existentziak axolatzen nau, exis
tentzia dulnak.

Connemara gure bihotzetan
nobela barneko ipuinen azterketa
LEIRE LOPEZ-QIL PECIMA

Atari koak

Artikulu honetan Julen Qablrlaren Connemara gure bihotzetan
eteberrtaren irakurketa bat proposatuko dut nobelaren barnean tartekatzen diren ipMjinen bldez. Ipuinek, lotura estua dute eleberriarekJn, eta beraz halek irakurriz nobelan esandakoaren osotasuna
ikus dezakegu.
Mauxe Ittzateke nobelaren lat>urpena: Txemaren bldaia fislko
eta psikikoa kontatzen da eleberrl honetan. Txemaren neska,
Elder,auto istrlpu batean hiltzen da eta honek ezln izan du
herlotza galnditu. Qainditu ahal izateko neskak aurreko urtean
Irlandara egir>dako bidaia pausoz pauso errepikatzea erabakJtzen du honek diskete batean bere egunerokoa Idatzl zuela
jakln eta gero. Elderrek diskete horretan idatzi dituen pasarteak pasahitza azpian gorde ditu eta bidai horretan Txemak
bilatu riahi dueria. bere lasaitasunaz gain, gako horiek dira.
Bidaia aurrera Joan ahala, mutila gakoak aurkitzen doa baina
ez du berak espero zuena aurkitzen. bere neska ideallzatuza
zeukala Ikusten du eta bidaia amaitzerakoan idealizazto hau
erabat zapuztuta Izango du.
Ondorioz, ipuinetan ere Udo hau ikusi ahal izango dugu, bere
neskaren "mitoaren erorketa" horren prozesua eta mutilaren barne
bkJaia ipuinetan islatuta agertuko dira besteak beste. Morregatik,
lanaren amaieran atal berezi bat eskainiko diot gal honi ipuinetan
agen diren ezaugarn guztiak bateratuz.

AzterKetarehln hasi baño lehen, Ipulnen eta eleberriaren arteko
loturaK egingo ditut. Ondoren, ipulnetan Jorratzen diren hainbat gal
landuko ditut; eta azkenik, ondorlo bezala, neskaren "mitoaren erorketa" aipatuko dut gai nagusi gisa, edo nobelaren azken puntuko
mezu nagusi gisa. nobelak bllatzen duen azken esanahia. eta beraz
horregatlk hara zuzentzen direnez nobelako han guztiak aurrerago
hainbat galen inguruan jorratutako bideak erakusten duen bezala.
Eleberhan neskaren irudi perfektua ezabatu egiten da eta honek
blltzen dituen sentipen guztlak ipulnetan islatzen dirá.

Ipuínen eta eleberriaren arteko loturak:

Masteko, ipulnak eleberria bera Indartzeko dira; beraz, lotura
ugan ikus ditzakegu bi genero hauen artean. Csan bezala, elebemaren kapitulu bakoitzaren amaieran ipuin bat agen da, eta modu
ínplizitu edo esplizituan kapituluan agertu diren sentsazioak berpizte*
ra eramaten gaitu.
Mon hobeto azaldu ahal izateko, kapitulu bakoitza dagokion ipuinarekin lotzen saiatuko naiz. Mala ere, lotura zehatzak ipuinen arteHo
ezaugarriak atalean aipatuko ditut.
Lehenengo kapituluan Eiderrek bidaia egitea erabaWtzen du.
Bere egungo bizitzarekin pozik ez dagoela ikusi du. hortaz. etorklzun. edo hilabete hobe baten bila behintzat ablatzen da, Lehener>go
ipulnean ere sentsazio bera azaltzen da. Emakume t«tek bere famillarekin kanporajoan behar du etorkizun hobe baten blla. tterrt akJaketarako b< arrazoi ezberdin daude. hau da. aldaketara behartzen
duer^ ezberdina da eleberrian eta ipuinean. baina azkenean, hutsune bat betetzeko asmoz hasitako bidaiak dira blak.
hurrengoan, Txemak bere bakardadea adierazten du, innr»entsitatea eta honen moduko kontzeptuak nolakoak diren asmatzen
salatzen da. Jarraian datorren ipuinean ere bakardadea da senOmendu nagusia. hamaiau urteko mutll gazte batek sentitzen duen bakar
dadea hain zuzen ere, malte duen neska ondoan ez daukalako.
Bemz ere bi egoera ezberdin, baina sentimendu berdir^,
Ondoren, Muesca eta Lleida bitarteko errepide batean gertatutako ipHjina ageri zaigu. Ipuineko protagonistak ez zuen errepidearen

tarte horretan geldltu behar, baina ustekabeko gertaklzun bateh
eraglnda geratu egiten da. Bertan urperatutako herrl bat Ikusten du
eta bertan bizitakoa eta ikasitakoak harrltuta uzten du. Kapituluan
ere, U5tekat>ean, pentsatuta ez zeukan herrl batean geratzen da.
Besteük, ipulneko protagonistak iraganean galduta dagoen agure
bat topatzen du, eta Tnennak, kapitulu honetan iraganarl buruz
pentsatzen du.
Laugarren kapituluaren eta ipulnaren artean ez dago besteetan
egin den horrenbesteko loturarik, baina dagoena aipatzea merezi
duela uste dut. Maur jalogabe bat) bere blzitza planifikatzen dlote
ifxiinean. Urne honek, jaio ostean, ikusi duena gogoko ez duela
somatzen du; beraz aurkitu dudan lotura bakarra Tnemaren kurlosltatearen ondonoz berak Irlandarako bidaia eglteaz damutzea da.
haurrak eta Tnemak zerbalt ona egongo zela uste zuten, beti hórrela
esan izan zaielako. hala ere, momentua heldutakoan txarrerako izan
dela konturatu dira, are gehiago, horrekln bizl behar dutela konturatu
direnean.
Beste ipuln honetan perlkito t>aten jokablde psikologikoa aztertzen da. Pertkitoarl aurrean Ispilu batjartzen dlote, eta hau aurrean
duen t>itartean ez du beste ezer ikusten. Amaieran perlkitoa hllda
agertu da bere isladarekln borrokan egon eta gero. Eleberrlan, Tnenr«k Eider eta bera pertsona takarra zirela uste zuela alpatzen du,
eta penkitoarl gertatu zitazion t>ezala, hasleran llluratuta zegoen bere
isladarekln, baina dena ez da guk nahi dugun bezala. Hau da, Txemak Eider beste modu batekoa zela pentsatzen zuen, baina azkenean ikusl r>ahi ez zuenak aurpeglan eztanda egin dio min handla
sortuz.
5eigarren ipuinean, pertsonek hartutako erabakiak kanpoko faktore batek eragindakoak direla alpatzen da. Elderrek ez ditu bere
kabuz erabakl gertatzen zaizklon gauzak, nahlz eta Txemak, berak
sentltzen duen amorruagaük hórrela dela pentsatu. Bestalde, Ipui
nean sistemaren menp>e btzi garela garbl geratzen da, eta Txema
ere gizarte honek ezartzen duen sistematik ezln da atera; Elderrek
bizitakoak onartu ezln dituelako. Ipuinean, kartzelatik aide egiten
duten presoek ezer ez daukatela ikusten dutenean kartzelara bueltatzen dira babes bila. Txemak ere, ezer ez zeukala pentsatzen
duenez, babes bila bere betJko lagun bat) deltzen dio.

Azkenik, zazpigarren Ipulnean ollar bat bere eglnbeharra bete
ezin duenez bere buruaz beste eglten salatzen da. Eleberrlan ere
Txema bere buruaz beste eglten salatzen da, galnera berarekln
beste neska bat ere eramaten salatzen da. Ematen du Txemak
Irlandan blzitakoarekin ez duela aurrera jarraitu nahi. Beraz, ipuin
honen laguntzaz suizldloaren arrazola uler dezaket; Txemak bere
eginbeharrak amaitu ditu edo eta t>adaki ezin izango dituela inolz
bete, beraz, oiiarrak bezala, bere buruaz beste egltea erabakitzen
du. Mala ere ez dute lortzen ez Txemak ezta oiiarrak ere beraien
bizitzarekin bukatzea.

Ipuinen arteko ezaugarn komunak:

Ipuln t«koltzaren azterketa egin eta gero, Ipuinek beraien artean
dituzten ezaugarri komunak aztertuko ditut. Ipuinek, sarreran esan
dudan bezala, eleberriarekln zerikusi handia daukate, hortaz, elebemak dituen ezaugamak dira ipuin gehienekjorratzen dituzten gaiak.
Atal honetako aztergaiak honako hauek dira; izenbururik ez
edukitzea, Ipuin bakoitzaren hasierako argazkia, emakumearen irudia, glzonaren injdia, etsipena, amorrua, heriotza eta ezezagunareklko azaltzen den erakargarrltasur^a.
Izenbururik eza

Ipuln guztiak izenbururik gäbe azaltzen dira, nire ustez, eleberrlaren istorioaren barruan hobeto txertatzeko. Ipuirw deta badakigu
beste letra mota batekln azaltzen delako, Ipuinek eta eteberrlak oso
lotura estua dute eta beraien artean salto handirik ez egoteko ez
daukate izenbururik.
Ipuinen hasierek, bestalde, neum batean, eleberriaren slntesia
eskaintzen digute. Izenburua egongo balitz, hauek beteko lukete
hasierek betetzen duten funtzto bera, hau da, eleberriaren sintesia
egingo lukete. ttala ere, hau hipótesi bat besterik ez da.
Hasierako argazkia

Cäoian esan dudan bezala, ipuin t>akoitzaren hasieran argazki bat
agertzen zaigu. Argazki hau ondoren datorren Ipuinaren isla izango
litzateke, Ez da apaingarrl hutsa, argazkiak oso adierazgarrtak dira.

Aipatu dudan bezala, kapitulu bakoitzaren atzetik dator Ipulna eta bi
hauek batzeko, argazkl bat tartekatzen da.
Ipulnak aurretik daukan kapituluarekin oso lotura estua mantentzen du, lltekeena da, bl hauen arteko zubia izatea. Qainera,
argazkiak erreferentzia zuzena egiten dio ipulnarl, eta ipuinak, neurri
batean, aurreko kapitulua islatzen badu, bi genero hauek batzeko
erabilitako elementutzatjo ditzakegu.
Mobeto azaltzeko argazkl batzuen eta ipuinen arteko lotura egingo dut. Ipuinean ere aide egitera doan emakume bat daukagu. Ipuin
honetan objektuen galera garbi ikus daiteke irudi honetan bezala.
Memtlk htrirantz doaz eta herriarekin zerikusia duen guztla nola
gaitzen den ikusten dute trenaren lelhotik begiratzerakoan. '^Palsaiah
esHaintzen zuen edozein puntutan fínkatzen zen haren beglrada,
gure gibelean desagertu arte jarraltzen zioan aipatutaho puntuari,
gero eta beldur auipegi handiagoz" beraz, Istorio honek aldaketa
erakusten du. Inoiz ez da bueltatuko hasierako egoerara. Amaiera
hau egoera bem baten lehenengo bizlpena da eta landa gunea
atzean utzl dutela garbi geratzen da nahiz eta erabaW desatsegina
izan beraientzat.Lehen argazkian, esan bezala, neskato bat agerl da
btde batetik urruntzen bere gauza guztiak gainean dituela, eta gauza
hoftek hartuta aide egitera doa. Ipuinean ere pertsonaiak urruntzen
doaz, aide egiten dituzten gauza guztlak hartuta. Laugarren Ipuinean
ere oso argazkl esanguratsua ageri da; utero baten ekografia ema
ten du, haur bat ageri da leku ilun batean. Ipuina irakurtzerakoan ere
irudi hau behin eta berriro errepikatzen da, beraz, ipulnaren alderik
adierazgarriena agertzen da argazkian islatuta ipulnaren zatJ garrantzitsu bat haur jaiogabe batek kontatzen duelako maila autodie*
getikoan, baina hirugarren pertsonan kontatutako beste zati bat ere
ageri zaigu. hau da ipuinak hasieran kontatzen duena, eta gero flash
back baten bitartez haurraren kontakuzuna hasten da. Pertsonaia
r«gusia haur jaio gabe bat da. Ume honl bizitza planifikatu diote
nahiz eta bera ja(o gabe egon: *Jaio gabe zegoen umeak bere
bizitza 050 neurtuta zuen". haurra hasierako egoeran pozik dago,
baina aldaketaren, hau da, Jaiotzaren, zain dago. Aldaketa hori gertatzen denean, ez da esp>ero duena gertatzen eta ezinegona nagusitzen da. Beste adibide bat azkenengo ipuinarena litzateke. Milerria
izango litzatekeen leku bat azaltzen da, oso leku iluna eta etsipenez
beteta. Ipuin honetan ere, argazkiak adierazten duen bezala, he-

riotza 050 presente dago. arazo baten aurrean Jarraitu ezina azaltzen
da ipuinean eta argazKiaK ere horrelako zert>ait adieraztea du helbunj.
Em akum earen irudia

Eleberrlaren laburpena egin dudanean. Eider, protagonista, Irlan
dara bidaia egiten azaltzen zaigu. Emakume askea Irudlkatzen du
bldai horrek. Bere bizitzaren parte diren gauza guztiak aide batera
uzten ditu bidaia eglteagatlk.
Ipuinetan ere Irudi hau Ikus dezakegu. Emakumea da bidaia
egiten duena, leku batetik bestera joaten dena, ohiko lehutlk aide
egiten duena. Emakumea ez dago gustura bere blzitzarekin eta ez
da "etxean" geratzen garai höbe baten zain. Aldaketaren beharra
sentltzen du. eta aldaketa horren bila doa. Adibidez, lehenengo
ipuinean (Artean bideak ere ezezagunah...), emakume bat ageh da
bere semeekin bidaian. Hauek etorkizun höbe baten bita doaz, emakumeak bere familia hartu eta bldalari ekln dio.
Beste ipuln batean ere neska bal bldaiatzen azaltzen zaIgu.
Meska horrek urperatutako herrl bat aurkitzen du. eta udako lehortea
dela eta bistan geratzen da. Merrt barrura sartzerakoan etxe bat
Ikusten du eta bertara jotzen du. Bamjan glzon bat dagoela konturatzen da, eta glzon horrek emakume baten zain dagoela kontatzen
dio. Emakume horrek hem hartatlk aide egin zuen beste leku bate
ra. Ipuln honetan bi emakume ageri zaizkigu. bat inpllzltuki eta
bestea esplizituki. Batak bestearekin ez dauka inongo loturank, baina
blak bidaia egin dute zert^ait bema aurWtzeko asmoz.
Emakume askearen irudla agert zaigu eleberrlan eta Ipuln hauetan; anma askea duen baina benetan aske izan ezln den ennakumearen Irudla, Pertsona bakoitza zerbaitetarakojalo dela ematen du,
hau da, txikitatJk gizarte honek eglnkizun bat egozten digu gutako
bakoltzarl, eta horrekln ados egon edo ez. aurrera Jarraitzea da
nort>eraren eginbeharra. Emakumeel, nomr>alean familia edo blkotekldea zaintzeko egtnklzuna ematen zaie. Adibidez, eleberrlan garbl
ikusten da EkJerrek ez duela Txemarekln Jarraitu nahl, baina berarl
mlna ez emateagaok egoera Jasangaltz batera heltzen da. bere buruaz beste egitera eramaten duen egoerara. Mortaz, bere bizitzako

egnkizuna ezin duenez bete, horrek dakarren presloa ez jasateko
bere bizitzarekin amaitzea erabakitzen du.
Qizonaren irudia

Elet>enlan esaten den bezala, Txema Eiderren bueltaren zain
geratzen da. Eiderrek bakarrik egin nahl zuen bidaia eta Txemak ez
du guztiz onartzen.
Ipuin hauetan gizona beti emakumearen menpe azaltzen da,
pertsona ahula bezala aurkezten baitzaigu. EmaKume batekiho obsesioa adierazten dute glzon hauek hartzen dituzten Jolsabldeek. Adibidez, laugarren Ipulnean (EmahumeaH gehiago atzeratu zituen...)
urne jaiogabe baten esperlentzia azaltzen da. Urne horrek (glzof>ezkoa) Jalotzerakoan bere amaren babesa bllatzen du. Amaren
barrenera bueltatzeko beharra sentitzen du.
Bigarren ipulnean nabariagoa da emakumearekiko obseslo horl.
MuOl gazte bat bere adfneko neska batektn obseslonatunk dago.
Bakardadea sentitzen du neskarekln ez dagoelako, mutllak berak
s o r t u t ^ menpekotasun hutsa adierazten du bakardade horrek.
btortoa gau batean gertatzen da, mutll gazte bat da protagonista eta
gustuko duen neskarekln gertatutakoa kontatzen du. Istorio hau bl
espazio nagusitan gertatzen da: Leku publikoa eta pribatua, mutila
ren etxea kasu horretan. Bl lekuen artean ezberdlntasun handia
'kusten da. Leku publlkoetan harrotasuna erakutsi nahl du mutllak,
sentírriendunk edukiko ez balu bezala Jokatzen du. Baina etxera
heltzerakoan, gauzak aldatu eglten dira, sentitzen duena argi adieraz
dezake bere alderik sentimentaler« erakutsiz, benetakoa. Bere
etxean bere sentimenduak argiago Ikusteko gal da. "ftxera igo,
nano bufóla zela adierazten zloten mozorroaH erantzl, eta ohera
sartu t>aino lehenago hoademo bat atera zuen mahiHo HaxottlH."
^ ^ l a neskaren atzetik iblttzen da denbora guztian, bere atentzloa
bereganatu nahlan. Balr^a amaleran, etxera intsi eta koadernoa ateratzerakoan '"eta izan bedi gau honetan zuh Idatzitaho egunerokoa
honela amaitzen den h o rl..." idazten du. flire ustez, bizl duen egoerak inauterl gau honetan nazkatu egin du.Aldaketa baten beharra
sentitzen du, balna ez daki noia egtn.
Beste ipuin batek ere glzonaren bakardade hon islatzen du.
Ipuln honetan (Huesca eta Ueida t>itarteko erreplde b a t...) adineko

gizon bat ageri zaigu baKarriK emakume baten zain. Ipuln honetan,
istorlo bat beste istorlo baten barruan agerl da, neska baten bidaian
eten bat egiten da glzon bakarti baten istorloa kontatzeko. Bl Istorio
hauek konb'ajarriak dira; glzon hau emakume baten zain dago, eta
etsiko ez duela dirudi, Neskaren Istorloa laua da, aurrera doa; gizonarena, aldiz, behln eta berrlro errepikatzen da. Qoian esan bezala,
ez da kasualitatea gizonakjoera errepikakorra izatea, lurjota dagoe
na. gertatu zena guztiz onartu ezln duena. Ipuina lurperatutako herrl
batean gertatzen da, Horrelako herrlek urtean behln ikusten dute
eguzkia, Bizitzarik gabeko espazioa da, blzitza kendu dioten herrl bat
da. CsF>azio honek denboran atzerantza Joatea eraglten du. Herrl
horretan sartzeak oraln dela urteetako gertaerak eta bizltzeko era
gogora ekartzen dizkio, Inoiz bueltatuko ez den denbora baten isla
da, nahlz eta t>atzuk horren menpe blzi diren.
herria agerian
geratzen denero, eixe honetara etortzen nalz, nesHa hura noizt>ait
itzuliko delako. Badakit itzullko dela. "Atzera beglra dago denbora
guztlan; "... ezkondu ez t>analz nesha hura t>ernz aurkitzeko esperantza dudalako da. ". Hemen ere emakumeak "eraglniko" bakardadea garbi Ikus daiteke.
Hortaz, ipuinek, eleberrlak bezala, glzonaren emakumeekiko obsesioa eta menpekotasuna adierazten dute. Ematen du beraien
bizitzak emakumerik gäbe zentzurik ez daukala, beraien blzitza emakunne horren ingunjan sortzen delako.
Stsipena

Eleberrlan zehar tonu ezkorra nabarl da, Elderren herlotza eta
gero dena da ezkorra Txemarentzat eta hau ere ipuinetan ikus daite
ke. Bizitzak dituen alderdi txarrak gallentzen dira llburu honetan,
blzitza ukatu egiten da. Protagonistek ezln dute aurrera egin, nekatu
dira Wzl duten egoeraz. Aztertutako atalean, esate baterako.tonu
ezkor horl azkenengo ipuinean Ikus daiteke. Ollar batek ezin ditu
bere betebeharrak egin, orduan, etsipena sentltzen du eta bere
blzitzarekin ez jarrattzea erabakitzen du Txemak bezala eleberrlaren
azkenengo atalean. Ipuln honetan inon baino gehiago ikusten da
bizitzarekiko etsipen horl. baina orokorrean Ipuln guztletan asko
ikusten den gauza bat da. Kasu honetan Oilarrak bere buruaz beste
egin behar duenean, kanposantura doa, hikJakoekin bat egitera
Joango balitz bezala. Honek ipuin honetan hertotzak duen garrantzla

azpimarratzen du. "t^nposantuHo hormara igo zen, ezin Hantatu
ahal Izateren eirua berea zelaho". Ipuin hau baserrl batean gertatzen
da, kanposantu batean, ez-toki batean, ondoan dagoen baserrl ba
tean. Ipuinak etsipenaz dihardu eta herlotzarekin zerikusi handia
dauka, beraz, ez da kasualitatea kanposantuaren ondoan egotea.
Oilarrak bere buruaz beste egin behar duenean, kanposantura doa,
hildakoekin bat egitera Joango baiitz bezala. Monek ipuin honetan
herlotzak duen garrantzia azpimarratzen du. '^tianposantuho hormara
igo zen, ezin kantatu ahal Izateren errua berea zelaHo". Baina azke
nean ez du lortzen bere t>urua hiltzea, egoera t>errlaren aurrean
aukera txarra egiteak amorrua sorrarazlko dio betlrako "fta txarrena
zera zen, oilarrak ez zekiela zer zen okerragoa" beraz, hurrengo
atalean ikuslko dugun bezala, Ipuin honetan amorrua ere nagusitzen
da etslpenarekin batera. Lortu nahl duena lortu ez duenez ez du
aurrera egin nahl. Ez du egoera eroso horretatik atera nahl, hala ere,
ipuin honen amaieran ikusten den bezala, dena ez da guk nahl
dugun bezala ateratzen. Qauzak datozen bezala onartu behar dira.
Bestetlk ipuinetan txanporiaren beste aldea ere Ikus dezakegu,
hau da, nahiz eta egoera t><arra izan ez dago etsipenik, hinjgarren
ipuinean esate baterako. Ipuin honetan urperatutako herri batean,
hau urperatu aurretik bizi zen gizon bat agen da malte duen neska
ren blla. Ez da nekatzen, ez da etsipenera inoiz heltzen, urterò
lehortea dagoenean hem horretara bueltatzen da neska horl egunen
batean ikuslko duelakoan.
Hate ere etsipen hau ez zaio bakarrik Eiderren herlotzan zor.
Txemak ez du onartu riahl bere neskalagunak harremanarekin buisatu nahl izatea. Betiko moduan orxJo zegoen bion arteko harremana
Irlaridara Joan aurretik. Beraz amorrua ere egongo litzateke istorio
honetan.
Am orrua

Ipuinetan ez bezala, eleberrian oso ondo ikus dezakegu amorru
Isla. Txemak ezin du Eiden-en jokabidea onartu eta bere
eglnkizun guztiak amorru honen ondorio dira. Ipuinetan ez da horrenbeste islatzen, baina zent>ait adibide aurki ditzakegu. Adibide,
t>05garren ipuinean (bada garai bat Jendearen bizitzan...) amorru
hau, neum batean, pertsoria baten edo ipulnaren kasuan, perikito

baten izaera eraldatzen eglten den saiaheran datza. Ipuln honetan,
lehenengo hausnarKeta pertsonal baten ondorloak Kontatzen dItu,
eta gero, hausnarKeta horrekin zerlkusia duen esperlentzia t>at.
Dlskurtsoaren bigarren zatlarl emango dlot garrantzla, egitura aldetlk, bilakaera garbla Jasan duelako. Istorioa puntu batean hasten da
eta denbora aurrera joan ahala, gauzak aldatzen joango dira "espenmentua ondo bazihoan, nortasunaren garapen absolutu bat lor ze
zan periWto horiak". Perlkltoarekin pertsona horren bizitza islatu nahi
da, Espezie bereko izakiekln zer gertatzen zaion aztertu nahi du, eta
horretarako, perikitoa erabiltzen du, Ipulean zehar pertsona batek
bere espezie bereko izakiekin harremana edukitzeko arazoak dituela
aipatzen da, eta esan dudan bezala, penkitoak pertsona horren
senümenduak islatzen ditu. Penkitoak babesa bilatzen zuen kristalezko txorlaren baitan, hau da, bere isladaren baitan, balria ez du
inoz aurkitzen. Orduan,penkitoak bestea hil nahlan bere burua
nutzen du. Esp>ezle berekoekln egoten ikastea, ikusten dugun beza
la, askotan ez da erraza, t>aina errealitatean, egin beharreko gauza
bat da, Bakoltzak t>ere izaera dauka eta nahiz eta askotan hura
aldatzen saiatu Inolz lortzen ez den gauza da. Askotan pertsoriak
izaeren edojarreren aldaketekln obsesionatu eglten gara eta eraldaketa hon lortzen ez dugula Ikusita, amorrua dator. Pertsonenjarrerak
aldatzen ez gara saiatu behar, balzlk eta t>akoitza den moduan oriartzen.
AzHenengo ipulnean ere amomja ikus daiteke, ez elebernan
t>este, balna ikus daiteke; ollarra, protagonista, egunero t>ezala, inguruan dituen guztiak esnatzera Jotzen du. hala ere, behtn eta t>errtz
saiatu arren, bere eztarrttik ahotsik ez deta ateratzen ikusten du.
Etsipenarekin eta amorruz beteta bere bizitzarekin arrwitzea eraba
kitzen du. Bere buruaz t>este eglteko salakera horl galzki ateratzen
zaionez, amornj hon areagotu eglten da ollarra egoera jasangaltz
batera blderatuz.
Heriotza

Meriotza oso presente dago llbunj osoan zehar, bai elet>emetan,
balta ipulnetan ere. Azken finean, elet>erriak neska baten azkenengo
blzipenak kontatzen ditu, bere buruaz beste egin baino lehenagoko
btzipenak. Ipuinek eleberriaren sentsatzioak areagotzen dituzte eta
herlotzak uzte duen zapore garratza ere behln eta t>emz errepikatzen

dela Ikus dezakegu. Bizi denarekln gustura egoten ez denean, amo
re emanda. amorruz beteta, herlotza da guztlarekin amaltzeko aukera bakarra. Elderrek bere arazoatl ez dio aurre egiten, bere buruaz
beste egitera Jotzen baitu. Txemak ere antzeko jarrera hartzen du,
nahlz eta bere saiakera galzkl atera. Ipuinetan ere honen isla ikus
dezakegu. Aurreko puntuan esan dudan bezala, ollar batek, bere
egintieharra bete ezln duenean, bere buruaz beste egitea eraba
kitzen du. heriotzaren presloa oso handla da, zure betebeharrak
eglteko gal ez zarenean ez dago beste aukerarlk, hau da, herlotza da
aukera bakarra. Bizitzarl beste aide batetik beglratu beharrean, ezamta daukaten eglnklzunel jarraitzea da aukera bakarra, ez dago
aidaketarako lekurlk; ez behlntzat eguneroko blzitza utzl eta beste
bem bat hasteko.
ñzezagunaren erakargarritasuna

Azkenengo gala ezezagunareklko erakusten den erakargarrita
suna da. Ipuinetan eta eleberrlan ezezagunak diren gauzak, pertsonak, palsaiak, hiriak, etab. oso erakargarrlakaurkezten zaizkigu. hlrugarren Ipuinean, adibidez, urperatutako herrla agertzen denean, pro
tagonista llluratuta agertzen da. Uburuko pertsonaiek, eleberrlkoek
eta ipulnekoek, ezezaguna dena ezagutu nahl dute. Honek ez du
esan nahl ezezaguna malte dutenik, kuriosltate edo erakarpen hutsa
da. Hala ere, ipuinetan egoera kontrajarrl bat ikus dezakegu seigarren ipuinean istorlo honetan Kartzelan dauden preso batzuk aide
egiten dute, baina kanpoan ezer ez daukatela ikusita, berriz bueltatzen dira slstennak piztu dien beharra asetzeko. '^Kartzelan blzftzeto beharra filzten digun sistem a...", tlortaz, bi espazioei buruz
hitz egin behar dugu; Bl mundu dira, hartzeia: ashatasun eza; eta
kalea: askatasuna. Kartzefan hainbeste dentxjra pasa eta gero
kanpoan, askatasunean dituzun gauzak ihes egiten dutela Ikus dezakezu, eta zure babes t>akarra kartzela dela konturatzen zara. Befàz, espazioan ere kontrajarpena dago; haint>este gorrotatzen den
ashatasun eza da azkenean babes bakarra. *498 haletatik erdia
baino gehiago etorritako bidetik bueltatu ziren kartzelara. Ez zuten
ffora joan, ez zekiten nori laguntza eskatu...". Protagonista etsita
dagoen p>ertsona bat da, ez du ezertan sinisten. Pertsonek eratakitzeko gaitasunik ez daukagula adierazten du bere kontatzeko erak.
’“panpinak baino ez g a r e n e z , Etsipena dago hasleran, eta amaie-

ran ere etsipena dagoela asko nabari da, Kartzelako istorloan, kartzelara buelta egiten dutenean, ezer ez daukagula adierazten da, ohitu
garen sistema da babeste gaituen gauza bakarra, nahiz eta gorrotagarrla delajakin: "hori sistem a eraginhorra da, dudarih gabe."
Ipulnaren amaieran, pertsonak ezertarako balio ez dugula aipatzen da, hasieran bezala. Beti behar dugu kanpoko zerbait blzlrauteko. " fz gara ezer.f...] Eta panplnah t>aino ez garenez [...] panpinek
ez dute Inoizjolasean parte hartzen, beraieh diraJolasa”
Laugarren ipuinean. gorago esan dudan bezala, ume jaiogabe
bat agertzen da. Haur honek bere amaren uteroük kanpo dagoena
ezagutu nahl du haslera batean, baina gero ezezaguna den hori ez
du berarentzat nahl, ez du malte.

MESKAREM "MITOAREM ERORKETA":
Sarreran esan bezala. Ilburuan zehar. ipuinetan zein eleberrian,
aurrera Joan ahala Txemarl bere neskalagunaren irudia aldatu egiten
zalo. Ideallzatuta zuela ikusten du, eta benetako Elder ezagutzen
duenean, hau da, Eiderren benetako Izaera, Jarrera, sentimenduak,
etab. ezagutu dituenean minduta sentitzeaz gain, jokaWde horl gustatzen ez zaiota. ikusten du. Askotan. beldurrez Jarraltzen zuen Eide
rrek egindako bidaia berreglten, zer aurkltuko zuenaren beldur zen.
Ipuinetan “ desmltlflkazlo'' hau ez da eleberrian bezain gartwa.
baina horrelako sentlpenak nabari dira. Hau hobeto azaltzeko, au
rreko ataletan aipatutako ezaugam batzuk ekardko ditut. Lehenengo
argazkian neska bat urruntzen ageri da. ihesean bezala. Emakumea
da lekuz mugitzen dena. ohiko lekutik mugitzen dena. etorkizun
hobe baten bHa aldaketarako prest dagoena. Baina eleberrian. gora
go azaldu dudan bezala, neskak, Eiderrek, bere t>izimoduarekjn
amaltu r^ahi du baina Txemarl mtna ez emateagaök ez du aldaketa
egiten. Mala ere, aukera txarra dela erakusten du llburuak. azkenean,
bere buruaz beste egltea erabakltzen duelako. hortaz. gizonaren
paperak ere garrantzia handia dauka. Azken ipuinean. esaterako,
oilarrak arazoaren aurrean aurrera egin ezina erakusten du. eta neum batean Txemak ere ezin dio bere arazoah aurre egiten; Eiderren
herlotzan aurre egltea oso zaila egiten zalo, baina benetan zaHa

eglten zalona t>ere bizitzako betekizuna ondo ez betetzea da. Txenr»ak Eiderren bidala ezagutu eta gero, dent>ora gaitzen egoteaz
galnera, Eiderrek behar zuena Jakln ez zuenez ezinegona sentitzen
du bere bumaz beste eglteko aukera hartuaz. Monetaz gain, ipulnetan, gizoria beti emakumearen menpe agerl dela garbi Ikus daiteke
ta ipxjin guztletan, galnera honetako tatzuetan obsesloa Izatera
heltzen da.
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Amorosen gaztiguia
JEAM HARIT5CHELAR

Linguae l/asconum Primitiae, Etxepare Eihalarreko erretoraren
ct>ra agertu zelarik 1545ean, berak bazaklen lehen aldikotz Inprlmatzen zela idazki bat euskaraz, Bernard Lehet adbokatuari egiten
dton eskaintzan deitoratzen du euskaldunen nagia erranez garbikl:
•miraz nago, Jauna, noia balere ezten asalatu bere lengoaje proprlaren faboretan heusHaraz zerbait obra egitera eta eskrlbutan Imeitera,
zeren ladln publlka mundu guzietara berze lengoajiak bezala haln
eskribatzeho hon dela».
Orduan, euskara jalgltzen da kanpora, mundura, mundu guzlra,
parte hartuz munduan dauden hizkuntzen dantzan. Erretor izanez,
bere libunjaren lehenblzlko zatia erlisionearl eskalntzen dio Dottrina
krì5tidT)a öüjluaren pean. Orotara 450 neurtJtzetan blitzen dituela
otoitz frango, hamar manamenduak bame, balnan ahantzlz "Qure
Aita, *Agur Maria" eta "Slnesten dut", behar bada latinez ematen
baitziren orduan, lekuko bere "Orazlonla"-n dtota neurtltz batetan:
Qogo onez erranen dut zuri Ave Maria
eta, gogorazten duela ’‘ludizlojenerata", haln aipatua Erdl Aroan.
“Amorosen gaztlguia" derltzan olerWa da beste zatl baten hastaPena. Tituluaren bl hitzek salatzen dute zeri buruz doan Etxepare.
Jendeen artean gaude, 'amorosen'' munduan, aholku bat (gaztiguia) emanezjende gaztean, munduko blkote guzlei.
Altunak, bere edlzlo krltikoan (1980) oharrarazten du nhantuaren
narrerà göa dlstìHo bat ezarri duela poetak eta beste batzuetan ere
ha/a eg/n duela».

Berzeh berzerlh gogoan eta nik andredona Maria
andre hona dakigula guzlor, othoi, balia.
Distlko guziak aztertzen direlarik argi dago zerbait adierazten
dutela. Alabaina, bl neurtitz horiek dira kantuaren bilduma, kantuaren egitura. Orotara hiru zatl dauzka kantuak:
1.- Berzek berzerik gogoan (1-5)
2 - Mik andredona Maria (6-19)
5 - Andredona Manaren geriza galdeglnez (20-32)

l-Berzek berzerik gogoari (1-5)
Lehenblziko bertsoak badu sarrera baten itxura. Lehen hitzak
"amorosak" eta lehen hitza izanez hartzen du indar berezl bat hain
zuzen aldatu baltu olerkarlak normalkl duen tokla hitz lauzetan: tiahi
nuke amorosah honat beha t>alite. Qehiago dena Etxepare agertzen
da hemen aholku emalle ez baita nornahi eta galdeglten diela
amorosei beglra egon dltezen.
Molako hasierarekin ahapaldlak ospetsu aire bat dauka, bereziki
aipatzen duelarlk noia amorosen abantailetan jokatzen den kontseilu
onak emanez onartzen balln badltuzte. Alabaina bakoltzak bere
askatasuna badu azpimarratua delarik "aglan" hltzarekin eta '“iron"
aditzarekln (liroite) ahalezkoa baliatuz ” 1" aurrizkla hain zuzen.
“ Qaztlgu'' hitza bigarren neurtitzean doa kontseilu hltzarekin hi
rugarren neurtltzean; slnonlmoak dira. Mortakotz baztertzen dltut
Akesoloren (desengaño) eta Lafonen (critique) Itzulperiak, "gaztlgu"
hitzak eta "gaztigatu* aditzak bi erran nahi dltuztelarlk; lehena; abisu,
aholku, mezu eta bigarrena latln "castlgare"-tik heldu dena: "casügar" gazteleraz, "châtier" frantsesez. Ez da dudank lehen erran nahia
hautatu behar dela. Malere badaki ez direla aholkuak oriartzen beO,
“ nekeie" eta "balekeie" adltzek adierazten duten bezala “ t^linetan"
hitzak azpimarratzen duelarlk agertzen den duda.
5lnesgarri izateko Etxeparek aipatzen du daukan esperientzia
eta noia galzkl jalgl den. tflihaurk ere ukhen dizit zenbait ere amore.»
Aitormena egiazkoa ote da, ala erakusteko zer diren maitasur»aren
ondorio latzak azken bi neurtitzek salatzen dutena ?

Antlitz pena, arima gal. barena eta neurì'ere
Amoretan plazer baten mila dira dolore.
tz da gozameniK batere edo guti, konparatuz bat/mlla zenbaWenjokoa ikus daiteke ere Oihenartek bildu dituen erran zaharretan,
hala noia: «ßat etìunen ehun ez baten» (70) edo «Oliar bat aski da
olio hamar baten, hamar gizon ez emazie baten» (556). Aipatzen
dituen kezkak, bereziki bi arlmen gaitzeak, adierazten dute bertsoaren egilea apaiza dela.
Pena doloren ondotik agertzen da leialtasun-eza. Bien arteko
maitasuna izan daltekeen leíala da kolokanjartzen. Memen emaztea
da “alda" edo Etxeparek dion bezala "mutha" daitekeena. Aspaldiko
emaztearen aldakortasuna bai hitz ederren aurrean, balta ere
opanen aitzinean xoratzen delakotz. Jadanik Petrarkak aipatzen zuen
•Donna e mobile» eta François 1®*^ Frantziako erregeak, Brantôme
dela lekuko, idatzi zuen omen Chambord-eko Jauregian «Toute
femme varie». Hortik sortu zen neurtitzetan emana:
Souvent femme varie
Bien fol est qui s'y fìe.
Ilorretaz ballatuko da Victor Hugo Le ñoi s'am use antzerkian
erantsiz ere:
Une femme souvent
tl'e s t qu'une plume au vent.
Euskal atsotitzetan aurki daiteke ideia bera, Olhenarten bildunnak dion t>ezala.

I

Qure andrea irrihor, iztartean gilihor
hegoa iduri du emazten gogoa.
^^¿ken bi neurtitzek erakusten dute zer ondorio sortzekotan den
holako emakume baten maitatzea. Aldakortasuna buka daitekeJukutïia batekin: "traidore" hitzak indar gehiago hartzen du azkena izanez
heurtitzean.
Hoben uste duienorí ainhitzetan ü'aidore.
^nx>dio profanoak ez du deus onik, bereziki arimarentzat, hori
balta apalz baten iritzia dudarlk gabe.

Bost neuriytzeko ahapaldlarekin bukatzen da olerkiaren lehen
zatla eta amalera gisa har liteke. Alabaina, hartuko ditu Jadanik balla
ta dituen hitzak, hala noia "traldore", azken hitza lehen neurtltzean
eta dolore, hau ere azkenik alpatua ahapaldlan. Jendea eraslatzen
balu bezala jokatzen da Etxepare, predlku alkltik ariz, bi aldiz aiF>atuz
bekatua, bai amorearentzat, balta ere haren oroitzapena ezin ezeztatua delakotz. Azken neurtitzak oroltarazten du bigarren bertsoan
dagoena;
Amoretan p/azer baten mila dira dolore.
Beste manera batez idela bera adierazten du. Mitz t>erak baliatzen ditu, aurkakoak noskl "plazer" vs "dolore", balnan bat eta
mllaren ordez, bai neurtitz hasieran eta bai etenaren ondotik,
"anhltz" hitzaren erreplkapenak ematen dio Indar gehiago.
Bertzek bertzerik gogoan, horl da amodio profanoa, bekatuzkoa,
arimaren galeraztekoa. Urrundu behar da hartarik ondorio txarrak
dttuelakotz. htondenatu behar da, beraz. Amodio profanoa gaitzesten
du Etxeparek.

Ila)

Mìk andredona Maria (6 -1 9 )
Andre Honarentzat hautua (6 -9 )

nasiera honetan Etxeparek aldarrikatzen du gogoan daukan
ametsa. Ez du edozein amore nahi: egiazkoa eta iraunkorra. ttortakotz baliatzen ditu alegiazko formak aditzetan, bai aide t>atetik "ke"
atzlzklarekin eta t>ereziki "I" aurnzkiarekin: lladutanik, lakidan. Cz
bakarrik egiazkoa eta iraunkorra behar du Izan maltasunak, kalitate
horlek mundu honetakoak direlakotz. Qehiago nahi du: betierekoa
izan dadien ("Blzl eta hllez gero" bigarren neurtltzean, "lagoitlkoz"
azkenean). Azken neurtitzak, etenak baliatuz, bl munduak aurkatzen
ditu, hemengoa iragankorra ("labur"), bertzea betierekoa. Aspaldiko
p>ent5amendua, eliza katolikoan aurkl daitekena, hiletetan kantatzen
zen kanaka ene gaztaroan oralndlk:
8/z/a labur, hiftzea segur
Oauza dudarik gabea.
Ororerìtzat da egin ¡egea

Ororen zorte dorpea
Bertze munduho atea.
'‘Judl2 lojenerala"-ren lldotik doa Etxepare.
Sarreraren ondotik datoz hlnj ahapaldl agertzen dutenak nor
izanen den Etxepareren amodioa. Jalnkoaren ama hona. Bakarra da
mundu guzlan eta, beraz. paregabea (grazia oroz betherlk).
Hain distlrante den emazte baten aitzinean noia jar? EtxepareK
azpimarratzen du nehor ez dela gai eta bide bakarra dela haren
zerbitzari izatea, zerbltzari xumea. Azken bi neurtitzek erakusten
dute. aide batetik giristinoen umlltasuna (*ezta ehor dignerik») eta
bertzetik andre honaren erantzuna («ma/te gitu bertatih»).
Bigarren bertsoak konparatzen ditu bl amodio motak: profanoa
eta dibinoa. Dudarik gabe, balio duen bakarra da diblnoa bekatore
diren ginstlrio guzientzat. Berrlz ere "Judiziojenerala"-ren hegalpean
gaude aipatzen delarlk azken orena ez baitakigu "nolz eta noia"
etomko den.
Axularren Gero liburuaren azpitituluak ez du bertzerik atdarri^tzen, bal latinez »tie tardes convertí ad Dominum e t ne différas de
àie in diem» eta bai euskaraz »Zenbat Halte egiten duen luzamendutan ibittzeak egitekoen geroko uzteak».
Ahapaldiaren azken neurtitzak arglkl erakusten du "galdula" (be^ ere neurtitzaren azken hitza) dela Jendea amodio "bano"-etan
rriurgiltzen delartk.
Mirugarren bertsoak bigarrenaren segida hartzen du. Ahoikulari
btlakatzen da Etxepare, egiazko apaiz. "Andre hona" beharrezkoa da
baitezpada. Ordu da amodio profanoaren uztea eta "Andre hona"ren gana itzuitzea; hura ohoratuz hurbiltzen zalo bekatorea. bera ere
akJatzen da, aldaketa seinalatuz hitz t>erberarekln (ohore - ohoratu).
Estrofa bukatzen da aitzinekoa bezala, berrlz ere azpimarratuz sortuko den ondorio deltoragarria: «oro gaidu girade». Berriz ere agerda ifemuaren irudia, beüereko kondena, "Judizio Jenera-la"-k
azaltzen duena;
Otorïan ezpa ifemulan; ezta eskapatzerik.
Bo5t neurtitz dauzka azken ahapaldiak. Aiabaina, Ctxeparek era-

hutsi nahl du Ama Birjinaren handltasuna; lehenik zeruan duen tokla
(Jeinkoaz landan) eta gero haren ahalak bigarren neurtltzean. Errltmo berezl bat dauka, jaklnik 8 + 7 dela neurrla. Lehen zatla sallkatzen
da 5 + 2 + 5 aipatzen dltuelarlk munduak dituen hiru oinarrlak airea,
lurra, ura (zerula, lurra, itxasoa) eta bigarrena emana bere osotasunean; 7, markatzen duela zer den haren totere nagusia.
Esku hedatzeak salatzen du begirale paregabekoa dela, beti
prest jendearen laguntzeko ttlpia izanagatik ere. Azken neurtltzeko
galdera ez da dudazkoa. Qarbl dago hautua: amodlo profanoa ez da
deus amodlo dlblnoaren aurrean. Mori da egiazko erantzuna.

b ) Andre Honaren leialtasuna (10*13)

Lau ahapaldlak bil daitezke mogimendu batean, hiruetan egiten
delakotz bi amodloen konparaketa. ftilh andre dona Maria» dionak
hobesten du amodlo diblnoa. Mamargarren ahapaldlan argi dago
lehen bi neurtitzek erakusten dutela zeln hertsl dagoen amorantea,
atxikltzen duela beretzat bakarrik malte duena (eztu nahl partltu).
Andre dona Mariak, aldiz, ez balta mundu honetakoa, denentzat
badu maitasun bera, azken neurtltzaren hasieran (ororentzat) eta
bukaeran (abastu) bi hitzek, dauden tokian, indar gehiago ematen
dtotela "Qlorlo5a''-ren ahalarl. Bl mundu. beherekoa eta gainekoa
aurkatzen dira,
llamaikagarren ahapaldla, sel neurtitzekoa, lido beretik badoa,
lehent>iziko lauek salatzen dutelarik amodlo profenoaren gelheglkertak, amorantearen ezin asea, beti zerbait gehlagoren lortzearen
nahla. sekulan ez ardletslz Etxeparek deitzen duen "konpllmendula",
erran nahi baita gozatze osoa, beti zert>aiten eskasa (peitu) sendltuz.
Horren aurka olerkarlak eskaintzen du bertze aterablde bat, Ama
honaren maltasuna denentzat emana eta osoki burutua. Mortakotz
enptegatzen du hitz bera "konplimenduia" eta ez da dudarik hala
nahl zuela Etxeparek, hobekl erakusteko bi egoeren arteko diferentzia.
Ama honaren bertute berezlak bukatzen du hiru ahapaldlen mezua. Qarbitasuna jalgltzen da bere baitarlk. Ezin daiteke pentsamendu tzarrlk (galxteriaz) ukan harentzat, hain distírant agertzen dela

denen aurrean, ixllarazlz "nahlkari satsuia". Mori da •nih andre dona
María*-ren hautu ona.
Pasarte honen bukatzeko Etxeparek hautatzen du bost neurOtzeko ahapaldia, amasa handikoa noski, bederatzlgarrenaren idurikoa. itsasoa, zerua. lurra Jadanik alpatuak orduan, mundu osoa beraz
bere aberastasunarekin, gau-egunak ere, eremu-denbora kontutan
hartuz, hots, kosmos guzia menderen mendetan ez da deus konpa
ratzen delarik "Andre dona Maria"-ren leialtasunarekin. "Taitaturen"
aditzak seinalatzen du paregabeko kalítatea: zintzotasuna.
Konparaketaren lagungarri bere neurkeran Etxeparek baliatzen
ditu bi neurrl mota; lehen hiru neurtitzek etena badaukate zatituz
r>eurtltza (8+7); itsasoa/zerua, oihan/lur, egun/gau, neurtltz bakoltza
zatika daitekeela (4 + 4 / 4 + 3 ) erritmo berezl bat lortuz; azken biek,
aWiz, iduri luke ez daukatela etenik eta beren zabaltasunari esker
azpimarratzen dutela "Andre hona"-ren boterea eta zintzotasuna.

c) Bekhataríaren urríKía (1 4 -1 9 )

Orotara sei ahapaidi dira erakusteko noia Jarralkl behar zitzalon
“Andre hona"-rl, noia utzi behar diren mundu honetako erhokerlak,
hltz horl agertzen baita kasik bertso guzietan. Sei ahapaldien egltura
agertzen da nabarmenkl. Alabama, lau neurtitzeko bl ahapaldien
ondotik dator sei neurtitzekoa eta gauza bera gertatuko da bertze
hiRjekin (4-4-6-4-4-6). Masten da galdera batekin:
¿eren bada erho gira g a iw beHhatariah?
Aditzak adierazten du olerkariak sartzen duela bere burua, muncJu honetan diren bekhatarien artean, "gaixo" hitzak azpimarratzen
zer sendimendu daukan denentzat, hirugarren neurtitza hasiz
Eias" urrlkalkor hltzarekln.
Etoma da iratzartzeko garaia, utzlz "amore faltsuiak" eta joanez
^ ^ r e leiar-aren gana. Argi dago W mundu, bi bizltzeko manera
badirela. Mortakotz doa ematen duen aholkua, apaiz gisa dudarik
9abe, oihukatuz: »Ariblra /» hltz egokia denentzat, manua bide onaren hautatzeko.
f/as amoros ga/xoa, hire enganatuial

Errepikatzen du jadanik bota duen oihua, sendinnendu deitoragarria erakutslz "amoros galxoa", "galxo bekhatarlaren" olhartzuna
delarik. Ez da dudarik ere lehen neurtltzaren bukaeran eta azkenaren
bukaeran lotzen dituela "Judizlo jeneral"-ean aurkl daltezkeen bi
hitzak "enganatuia" eta "galduia". horletan datza lur honetakojen*
deen zorte edo patua,
Toka hasía delarik toka segitzen du, beti aholku emaile, neurtitz
t>akoitzeko aditzetan: eglk, dukek, baduk, gonrien'adi, eztik, dík.
Agerl da, hemen ere mintzo dela apaiza. Azken orenean gaude, hll
zortan. Noia ez oroit Agur haria otoitzearen bukaera; «eg/zu otoitz,
gu bekatorosentzat. oral eta gure herlotzeho orenean». •Oomend'adi» dio apalzak, gogoan daukala Maria dela, bal "Refugium
pecaatorum", bal "Consolatrix affllctorum", bal eta ere "Auxllium
chrtstlanorum", letaniek derasaten bezala.
Finían ere ezt/k uzten hark gaitzera beria.
Bigarren bertso muitzoan segitzen du Etxeparek hasia duen
gogoeta, umkitzen ari delarik. Pentsakera orokorra lehenlk lur honetakoah begira. "Enganatu" hitza dator berriz lehen neurtltzean eta
*ertK)" azkenean. Balr^an pentsakera iluna nagusitzen da osoki lilluratua bal eta ere eskiabo baitabiitza Jendea.
Jagoitikoz bizl ustez harén 5ehi dablitza.
C5ero gogoa bere baitara doa:
hihaur ere ebill niz anhitzetan erhorik.
hirugarren aklikotz aitzinatzen du bertze guztak bezala dela. Ja*
danik bigarren ahapaldian aitortzen zuen bekhataria zela bertzeak
bezala
tlihaurk ere ukhen dIzit zenbait amore
edo hamalaugarreneko galderan:
Zeren, bada, erho gira gaixo t>ekhatariak.
Orai, aldiz. bamago dabila bere ibilaldia aipatuz, osoki galdua
•Qaoaz eta egunaz», urtean zehar *t1ozik eta tierorík», ondorlo tzarrak pairatuz «Loa galdu, pena aski». Ahapaldiaren neurkerak azpima
rratzen du Axularrek deitzen duen "ban-eneko ganbara"-ren miatze

mingama. LehenbiziKo bi neurtitzek 8 + 7 errltmoa daukate, hlrugarrena, aldlz, zatikatua da 4 + 4 + 7 atsekabearen hobehl adlerazteko
eta. dirudlanez, laugarren neurtltza hedatzen da bere osotasunean
Jainkoarl eskaintzen diola bere urrikia.
5el neunjtzeko ahapaldia hasten da, hain zuzen aitortze pertsonalarekin;
tli bezala anhitz duzu halakorik mundulan
gogoratuz ere lur honetako ezdeuskeriak, "banagioria" hitzarekln.
Bairwn, t>errlz ere, apaiz gisa. bere burua bame "Ohart glten". An
dre honari itzullz sustatzen ditu t>ertze guzlak hären gerizanjartzera
“ mater amabllis" graziaz betea dena, ama guzien amaren gana.
Jin dadinik eztu ukhen hartu gäbe graziar)

Ml-Andre hona dakigula guzior, othoi balla (2 0 -3 2 )

OlerKlaren bigarren zatlak hamabost ahap>aidi dauzka. Mobekl
daiteke. beraz, noia moldatua den: lau ahap>aldl aski ditu amoprofarK>aren gaitzesteko, hamahlru behar ditu amodio dlbtnoaren
goresteko eta hamabost dira. Andre honaren laudatzeko eta berezlki
otoizteko.
Zuzenki mintzo zaio oierkarla Andre dona Mariarl. AlalDalna ahaP^kJl guzietan agertzen da "Zu" izenordaina edozein moldetan: "zuön", "zure", "zurt", "zuk", "zugana". Egiazko otoitza, kantatuz leheAndre horraren kalitate paregabeak. Konparaketaz baliatzen da
erakusteko munduak dakarreia t>ekatua {kulpa gäbe ehor ezta); baKamk bekatunk gäbe kontzebitua dela Maria (sine labe originali concepta), aspaldidanlk sineste hon dagoela Ellzan eta dogma biiakadena m . mendean, 1854ean haln zuzen (ßekaturik ezta izan
Andre handia). Berehala laudoriotlk badoa gaiderako otoltzera,
törtsamendua eskatuz eta arartekotasuna bilatuz. hemen Etxeparek
errepikatzen ditu jadanik “Orazionia", "Dokthna krisöana"-ren azken
batían aipatu dituen ideiak, diolarik:
ßekhatoren adbokata eta konfortaria

etanietan latinez agertzen direnak: "Refugium peccatorum", "Consolatrtx affllctorum". "Auxlllum Chrlstlanorum".
Orolt galten zer den Maria giristinoen slnestean, bereziki Erdl
Aroan, gotlko garaian. XIII. mendean hasi da sekulan baino indartsuago Manaren laudatzea eta ohoratzea. Ez dezagun ahantz gotiko
aroko katedrale gehienak Mariaren gerlza pean eraikiak izanak direla
eta haren titulua daukatela. Are gutlago, ez dezagun ahantz Wl.
mendean sortu dela protestantlsmoa bere tenploetarik baztertu zue
la Marta, Trentoko kontzilioaren ondotik erreforma katoiikoak, aldlz,
indart>errttuko dituela Manaren alderako ellzklzunak; adibidez, aspaldian erraten ziren Ama Birjinaren letaniak Eliza katolikoan eta SlHto
V.ak, 1587an, Trentoko kontzilioaren ondotik beraz, onartu zltuela
oflzialtasuna emanez. Bide zuzenean dago Etxepare goraipatzen
duelarik Andre handia,
Segltzen du bertze ahapaldlan (2 l a), sei neurtitzeko ahapal*
dian. hemen aipatzen dlren hitz sakonak dira "Bekhatoren salbatzeko“ eta bi aldiz errepikatzen den "miserikordla" (Mater salvatorts). Etnepareren gogoan Jainkoa da azken jujea, zerura dezazkeenak
batzu, ifemura bertze batzu. Misertkordlaren ahaiaz, Mariaren helburua da bekhatarien salbatzea hala galdeglnez gero baldintza baitezpadakoa baita.
Öalinetan egiazHi ZuganaJin ballte
neurtitzaren lehen hitzak eta azkenak salatzen duten bezala.
5e< neurtitzeko ahapaldiak erakusten du zein den Mariaren mise*
rtkordiaren boterea. heurrl gabekoa da eta betierekoa:
Egundano ezta izan ez izanen jagoitift
Berrlz ere baldintza betetzen ballnbada Mariak salba dezake bekhatart handieria. Konflantzaz betea da Etxepare beükotasunean
adttzen bWez, iragana (ez gaIdu da) eta geroa (ez galduren) baliatzen
dituela bere fedearen aitortzeko. heidu da galdera azken neur*
titzean, bera ere sartuz bekhatarien artean;
Zuri gomentatzen gira hllíH eta bizirlh

Zuri gomendatzen nuzu hila eta bizia
Manaren laudorloak hantatzen ditu olerkariah datozen hiru ahapakJietan, gaitzat hartzen duelarik "ama" eta "amatasuna". "Mater
purissima, castissima, Inviolata" eta "intermerata" berezlhl ospatzen
da letanietan, ama izanikan ere birjintasuna galdu ez duena:
Zu, Anderea, Ama zira blrjinarlk JainHoaren
hemen ongl dator "anderla" hitza, orain arte "Andre" ballatu
duelarlk. Alabama, dlrudlanez "andere" hitza, Lhanderen hiztegiaren
arabera adierazten du eskondua ez den neska, "andre", aldiz,
ezkoTìdua dena. Lehena blrjlna, bertzea ez. nahiz ez den gehiago
holako sallkapenlk egiten. Azken neurtltzean doa laudoriorlk handleerregina tituluarekin (ßegina coeli).
Bertze bertsoa, erregina tituluarekin kaslk pareka daiteke JalnkoareWn; aide batetik "Jelnkoajaun" eta haren parrean "zu andere",
t>eraz zeruan ohoratu behar direnak, hala noia Jesus Kristok egiten
cKjen. Alta lehenlk, Ama gero.
“0 Anderla", ahapaldiaren lehen hitzek salatzen dute zeln sa^'onki nahi duen ohoratu Andre dona Maria. Paregabekoa da (ezin
date ehor zure berdinik), bigarren lerroan dago Jalnkoaren pean. Bl
f^rtltz e z flnkatzen du daukan toki berezla. Alabaina, lehena hasten
da ’ galnekorlk" hltzarekin, bigarrena t>ukatzen "azpltlk" hltzarekin.
Laudortozko kantuaren t>ururatzeko noia ez alpa daukan kalltaterik
'■‘a^siena: *Jalnkoaren Ama zira». Menderen mendetan kantatzen
^ annatasun berezla W l. mendean ere euskal elizetan:
Jalnkoaren Ama
Ama guziz ona
Zaitzagun malta
Beti. beti
letanietan "5ancta Dei Qenltrlx" heldu da berehala "5ancta Ma^ "-re n ondotlk.
Jainkoaren Ama Izanez. nehork ez dezake egin harek egiten
baino gehiago. Bere otoltzean Etxeparek asmatzen ditu ama
eta haurraren arteko harremanak. noia haurrak behar dion obeditu
arnari:

Sere Ama ezin utzi obeditu gaberìH
eta botereaz betea denari galdegiten dio geriza:
Othoi, grazia egiguzu, giren zuienetarih
Iz du bertzeriK erraten"Orazlonla"*n;
0, Andere exzelente, ezein paregabia,
5albaturetarif^ nizan egidazu grazia
diferentzia ttipi batekin balere, batean ” gu" mintzo dela, bekhatariak beraz, t>ertzean "ni" bakarriK dela, eskatzallea.
Denen izenean otoitza eginiK bertze ahapaldian (27.a) “ ni" hortara lerratzen da. Otoitz pertsonala da "Mater salvatorls" delakoarl
zuzendua. Fedez betea eglten dio t>ere galdera kartsua, kartsutasuna sortzen dela bl oihuekin: "he! zakitzat" eta "othol", blak azken
neurtitzean:
flirt ere hel zakitzat. othoi, galdu gatierik
Otoitz kartsu hon ez da lehenblzikoa. Berdintsua agertzen da
"Orazlonia''-n t>ere burua Ikusten duelank azken orenean:
Ofdu hartan hel zakitzat, othoi. Ama eztia.
Arartelo leíala eta neure aiutarla.
OlerWaren azken ahapaldletan Ama graziaz tjeteari eta arartekoan mintzo zaio Etxepare. TokI berezla dauka zeruan, lotura ezarrlz
gizonen eta Jainkoaren artean, alde batetìk Andre dona Mariak eza
gutu baltu lur honetako Iraganaldia eta bertzetlk Jainkoak apaindu
duelakotz grazia guzietaz.
Oraziak oro zure eskuian Jangoikoak emanik
Amatasuna du berezlkl ospatzen, ez baita edozein anna, ama
guziz ona dudank gat>e balnan, gehlago dena, Jainkoaren Ama,
zeruaren eta lurraren arteko lokarrla. Mah esker Jainkoa gizon egin
da Eguberh gau famatu haretan sortu delank Krlsto glzadlaren anala,
amodiozko oparla Jainkoaren ganik. Bl neurtitzetan eskaintzen du
Etxeparek Cgut>enlkoMistenoa:
Oure natura hantu du Zutan amoratunk

JangoiHoa ezarri duzu gure anaietarik
Ama da, familia osoa biltzen duena, edozeln etxetan. Mola ez,
ama hori "Haren" (Jainkoaren) eta gure ororen Ama delarlk. Denbo
ra berean "fuegina pacis" da, bakearen Erregina beraz gerla Jasaiten
ez duena eta bekatua gerlaren seinale delakotz, ororen ama izanez,
bakea eginen du gizonen eta Jalnkoaren artean, llorl da Etxepareren
otoitza:
Ororen Ama zira eta bake gitzazu bertarik
5ei neurtitzeko ahapaldia lido beretik doa, Judizio jenerala go
goan duelarik, asmatzenduela Jainko mendekatzaileajendeek egiten
dituzten ikaragarrlkerlen gatik, suntsi dezakelakotz mundu guzia ez
balitz agertu Maria, egiazko arartekoa, Jalnkoaren hasarrearen eztitzeko. Azken oreneko otoitzarekin bukatzen duahapaldla;
ñn honera hel gitzazu, giren salbuietarik
Azken ahapaldlan azken otoitza ere, Aman eskainia. Maren gerlzan jartzen da osoki, haren seme xume gisa, hazten eta hezten
duen amaren gana:
Zuk gaztíga eta dreza nazazu, othol. bertarik
Ondotik doa galdera mingarria, Ikusten duelarik galdua deia
osoki ez balinbadu gehiago amaren laguntza eta gerizank.
C/as, norat ihes naidi Zu neure Ama utzirik ?
2er

Annna herratua gisa ikusten du bere bunja ezjakinik ñora Joan,
egin, arrunt Itsutua, gidari eta helburu gabekoa.

Azken neurtitzak, aldiz, fede handlko atxikimendua aitortzen du,
aitortuz Ama paregabekoa dela Andre dona María bake eta lasaita5un osoan.
heuretako eztazagut Zu nolako amarik

"Amorosen gaztiguia" Etxepareren olerkl luzeenen artean sar
je n da bere 32 ahapaldiekin (145 neurtitz). Beste biga badira;
"Doktrlna krisöana" bere orokorrean 101 ahapaidi gehi "hamar ma-

namenduak" (450 neurtitz) eta "Mosen Bernat Etxaparere kantuia"
23 ahapaldi (102 neurtitz).
Ahapaldiek ez dute luzetasun berdina. Qehienak laur neurtltzekoak dira, balnan baliatzen ditu bost, sel eta zazpl neurtitzekoak,
orotara 24 bost neurtitzekoak, 17 seiekoak eta bakar bat zazpikoa,
hau "Amoros jelosia" olerkiaren azkena. Frantses hitza, "laisse" dentzana, erablitzen dut estrofa horren izendatzeko. Alabaman, Erdi
Arokoa da kantu epikoetan baliatzen zena, luzetasun Jakinik ez zuen
neurtlz muitzoa, neurtitzak bururatzen zlrela asonantzia edo errima
berarekln, gal bat bakarrik azalduz, batasun bat eglnez bal mamiz,
bal azalez.
neurtitzak hamabost sllabakoak dira beren erdiko etenarekln,
8 + 7 eredua agertzen dutela. Bitxl zitzalon Olhenarti, L'Art poetique
basque índiquee dans Une lettre Cscr/tte a Un cure du pays de
Labourt au moys de mai 1665 delakoan dlolarlk: «Ce sont tous de
l/ers de quinze syllabes, dont nous ne trouverons point d'exem ple
parmy les ouvrages des poetes françols. Italiens e t ñspaignols (ches
lesquels Les plus longs Vers sont les alexandrins fem/n/ns conte
nant treize syllabes) e t parmy les Latins Encore moins.»
Egia balinbada frantses, Italiar eta Espalnlarentzat ez bide da
gogoratu Olhenart kantatzen zuela ellzan.
Tanium ergo sacramentum, veneremur cernui hamabost silabako neurtitza bl zatitan emana 8 + 7 ereduarekin. Egia da. oso kritikoa
zela Etxeparerekin aipatzen zuelarik haren obra; *// est divisé en
deux parties, La première contient quelques fragments de la doctri
ne Chrestier>e, Et lautre (outre les regrets de son Emprisonement)
de Vers d'am our assis mal seans a Un Ecclesiastique, Et sur tout a
Un curé ayant chargedames.»
halere, hamabost sllabako neurtitza da literatura idatzían gehienlk erablll den neurtitza. Ipan-aldean bederen, aurkl daltekelakotz ere
Joanes Etxet>emren Manual deboz/onezKoa-n, W ill, mendearen
bukaeran 5alvat Monhoren olerkietan eta nahlz gutl ballatzen dituen
Etxahun-Barkoxeren kantu batzutan. Egia da ere W ll. mendean
olerkartetan aurWtzen direia zatikatzen dutela 15 sllabako neurtitza bi
neurtstzetan, zortzf sllabakoa lehena, zazpikoa bigarrena (Etxeberrl.
Pouvreau. Marlzmendl, Argainaratz. Gaveria, haranburu, hirigoltl).

Etxepare ez da lehena hamabost sllabaho neurtltza erabiltzen
duena. Adlbldez hona Qarlbay-ek eman duen Erdi Aroko 1521eKo
Qipuzkoar eta Mapartarren arteko guduKaren kantua.
Mild urte Igarota ura bere bidean
Qipuzhoarrah sartu dira Oazteluho etxean
tIafarroHin batu dira Beotlt>arren pelean.
Ohart galten halere ez dela neurtitz bakarra Etxeparek erabllltakoa. riahlz bl lerrotan emana den “Amorez errekerltzea" olerkla
Hopla zaharrean dago lehen lerroak bl zatitan delarik 7 + 7 bere
erdlko errimarekln.
Benedica fortuna,
Ala enhontru honal
Oral t)egletan dizit desiratzen nulena.
Halaber "Kontrapas" olerklarentzat idaz baitalteke hlru lerrotan
iparraldean eglten den bezala.
Qaraziho herrla
Benedlha dadila
tleusharari eman dio behar dulen tornuia.
"Amorosen disputa" kantuan Etxeparek erabiltzen du bertze
neurtJtz bat, hau ere bl zatitan Idatzia (6+5).
Uztazu hurrantzera, amore malte;
Oral partitzeHo damu ginate.
Tokl berezl t>at dauka "Amorosen gaztigula" olerkiak Etxepareren obran, Heldu da "Doktrlna krlstlana"-ren ondotlk eta ohart daitel'e bl aldiz Andre dona Maria alpatzen duela 101 ahapaldletan. Lehenean buitzatzen du glristinoa Manaren gana eta argi dago "Amorosen gaztlgula"-k daukan gal berbera dela;
O Andere gloriosa eta ama eztia,
Zutan dago behhatoren esperantza guzla.
til zugana niatorhezu t>eHhatore handia,
Arimaren salt>atzera zu zahiztan balia.
Nola ez konpara azken neurtltza "Amorosen gaztigula"-n dauden
btekin:

Andre hona dahigula guzior othoi baila
olerkiaren hastapenean eta 27. ahapaldlan:
fllrl ere hel zahltzat. othol, galdu gaberík
Blgarrena da otoitz luzea Andre dona Mariari eskalnla "Orazlonia"
deritzana 15 ahapaldikoa. Horretan daude "Amorosen gazügula"-n
erabiliko dituen galak. azken ahapaldietan bereziki.
"Annorosen gaztiguia"-n amodlo dibinoaren aide agertzen da,
balnan ez du batere baztertzen amodio profanoa. Alabaman,
“ Emazten fabore" olerkian Jokatzen da erakutsiz gizonak errespetatu
behar duela emaztea, ama balta lehenik, esposa gero t>ere kalitate
guziekm, gorputzaren gozamena barne Juntatzen direlarik.
Etxepiareren obrak egltura sakon bat dauka. "Doktrina kristlana"
doa lehenik apez batí doakon bezala. Qero heldu dira, zubi gisa,
“ Amorosen gaztiguia" eta "Emazten fabore" bi kantuek bl joka mol
de erakusten dutela, amodio dibinoaren eta amodio profenoaren
aldekoak. Orduz gero, sartzen da amodiozko olerkietan, orotara
zortzi direte; segitzen du "hosen Bernat Etxeparere kantula"-rekin,
hau autoblografikoa, eta bukatzen du goraipatuz euskara, euskaldu
nen hizkuntza “Kontrapas" eta "Sautrela" olerkietan. Horiek guziak
kontutan harturik argl dago zinez W l. mendeko olerkaria dela Bemat
Etxepare Trentoko kontzilioaren aurreko idazlea, bainan duda izpirik
gabe W l. mendekoa.

Lino AKesolo eta euskal literatura.
Jaiotzaren mendeurrenean
LUIS BARAIA2ARFVS - JULEM URKIZA

Sarrera

Aita Lino Akesoloren jaiotzako mendeurrena dela eta dator artikulu hau Egan aldlzkarian, Egia esan, bada Aita Linok euskal letretan
ernandako emaitzak literatura aldizkari honetan eskaintzeko eta aztertzeko arrazoirik.
Lehenengo eta behin Aita Lino euskaitzalea izan zen, eta gainera
suskararen ikertzallea. W . mendean gutxl izango dira Lino Akesolo
t>ezainjaktntsu eta kritJko sakonik euskal literaturako gaietan. Alpatu
beharrekoa da berak 1969-1970ean artlkulu batzuk idatzi zituela
Cgan akJizkart honetan^, baita tloelah libutiia fganen bidez argitaratu
zueia^.
Bere bizitzan, batez ere euskararen inguruan egin zuen lan uga'^^gatlk, askotan omendua izan zen, batez ere bere bizitzako azken
urteetan; 1984an Blzkaiko Ellzbarrutiko elizgizonek omendu zuten;
1987an Labayni ikasteglaren omerìaldia Jaso zuen Derloko Udako

W

Bertsoiàrma Femando Amezhetarrdfen gardtan, Egan 29 (1969) 3 -2 4 ; Qure
*i5ooj zaarren saiUean. Bozas-Umjtüa'ñ W oartxo, Egan (19 6 9 ) 157. Mtguel
Unamunoren oterW batzuK euskarara itzuli zttuen Unc^: Agranda la puerta,
Pàdre. Egan (1 9 7 0 . l-5 .z k .) 53 -5 4 ; Al cumplir mts setenta y dos artos
(29 4 X -I9 3 6 ), Egan (1970, l-3 .z k .) 5 3 ; Gotondrina peregrina (18-XII-1956),
Egan (1970. l-3 .z k .) 53-54
Joannes Etchebem. ftoeidh eta hanta espiritual berriak, 5an SebasOàn 1970,
165 o f; Hburuaren a rg ita ra t^le a : “Sociedad CSuipuzcoana de Ediciones y
P^'rtílícactones, 5. A .“ , rtoeiah liburua Baionan argitaratua izan zen 1697 eta
1699an.

Ikastaroaren barruan; 1989an BizKaiko foru Aldundiak omendu zuen
handlkiro; Eusko Jaurlarltzak 1989ko Euskal Letretako Merezirrienduzko 5arla ennan zlon; urte berean Dlmako herriak, Euskerazaintza
eta Euskera-zaleak partalde zlrela, omendu zuen herrlko semea. Eta
oraln dela gutxi, apirllaren 15 eta I6an, Dlmako herrlak eta
Euskaltzalndiak omenaldl berezla prestatu zuten Aita Linoren jalotzako mendeurrena zela eta; Udaleko sarreran plaka batjarrl zuten hitz
hauekln: "Alta Uno Akesolo / 1911-1991 / Euskararen alde eglndako / lan nekaezina eskertuz / Dlmako Udala - Euskaltzalndla"^ ere.
Oraingo artikulu honetan ezinbestekoa dugu, oso labur bada
ere. Alta Linoren bizitza eta lana aipatzea, baina batez ere euskal
llteraturan buruz hark eglndako lana ikuslko dugu, Cgan llteratur
aldizkarl honi dagoklon bezala.

1 ) Bizitzako datu batzuk.

Dimako Oba auzoan jalo zen Uno oraln dela ehun urte,
IQ ll.e k o af>irilaren 7an; hären gurasoak Antonio Akesolo eta Práxe
des Ollbares^. 10 urte arte eskolako hasl-maslak burutu ondoren,
I921eko azaroaren 23an Larreako Karmeldarren ikastetxean sartu
zen glza ikasketak egitera. 1926ko abuztuaren lOean karmeldar
jantzia hartu zuen, hurrerigo urtean, abuztuaren 14an, Uno ramilla
Santuarena izenez profesa eglnez. 5el urte hauetan (1921-1926),
Ikasketak burutzen ah zela, euskaltzaletasunak ukitu zlon barrua,
euskara ere Irakasten baitzen^
1927-1928 Ikasturtea Markinako Karmeldarretan egin zuen.
Nemen hasl zen euskara lantzen eta hemen eman zlon euskaraz
(1)
(2)

CKifitza honen krontka i k . Karmel 201 l-5 an .
U w h« zen hHean agertu zuen «am ie/ aldizkanan (1991-3, 5 -1 1 ) urteetan
aztertzen zebMen GUbares edo Oiivares, bere abizenaren azalpena.
0 *t» re s : (U i - O il / Bares: baras - baratz), (üribarasen antza aurhitzen dto

Urwk).

(5)

ünok berak diosku nata euskaltzaletu zen: “ Zaletasun on Larreako ikastexeari
sartu Jatan, beste batzuei tez. 2ek eraglnda? Ciauza askok: Bertako (rakasteak,
Eusko-Ikaskuntzak izan eban Batzar anditik Larreara etozan otsak.
öerol>toago flo rb e rt Tauer hadnien zaia, gure ikastexearen barri izanda,
txekoeslobiar orrek egin eushun Kartak Eusko-Ikaskuntzak bialduta. Jose M*gel BararxJiaran jaunak egm euskun ikustakJia eta azterketak"... (karm el
1987-3, 76).

idaztearl. Ondoren hiru urte egin zituen Qasteizen filosofia llsasten
(1928-1951). eta gero lau urte Begoñako Karmelon teologlako
ikashetak egiten (1931*1955). Karmelon bertan egin zen apaiz
1934ko uztallaren 8an, 1955ean Larreako (Zornotzako) ikastetxeko
irakasie izendatu zuten; eta 1936an Karmengo Argia aldizkarlaren
zuzendari; lau mila harpldedun zituen garai hartan aldizkarlak.
1956an gerra zibilak eten zituen Aita Linoren bideak eta lan
iiteranoak. Basurtoko kuarteletlk 5oldadutzara deltua Izan zen, eta
gudarien ondorajoan zen halen kapilau. Qero atxlloturik, espetxean
sartu eta 1937ko uztallaren 30eko gerra-auziteglan fiskalak 12 urteko espetxea eskatu arren, 16 urtekoa eman zioten. Karmengo
àrgia aldizkarlaren zuzendari Izatea egozten zloten beste gauza
batzuen artean^.
Espetxean Linok ikasteari eman zion, bâtez ere hizkuntzak ikasteart. Carmonako espetxe gainetik hegan biraka ari zlren belatz txikiek gogora ekam zioten Euskal Merrira hegan egiteko gogoa, eta
orduan olerki hau idatzi zuen:
Ortzean zear zabitzen usoak,
ai nik banitu zuek dozuezan egoakl
Meure erriraiño nintzake egalari
erbestetuaren maltasun agurraren geznarll
Etsaiak erasota
ara rion dan lurjota,
bere seme onenak sakabanatuta!
Erri gaixoa.
gaur ene gogoa,
espetxeko ordu beltzetan,
maitezko egoetan
zuganaiño egadan doa.
2u zaitut, aberri,
neu ere zongaitzaren azkarri:
2eu, aberril^
(1)
®

Ikus gerraKo Unoren dokum entu laatzuk: Julen UrKiza - Lute ßaraiazarra,
ü no Ahesoto (1911-1991). DooosOa - Qastelz 2 002. 6-8.
Lmo Akesoto, klazlan quztiak. [III], Larrea-Zomotza 1992. 3 74 (Ecteioaren
prestatzaHe: Julen ürWza).

Espetxerik espetxe erablll zuten: espetxe bihurtua zen Begoñako Karmelon, Langrarlzen, Venta de Baños-en eta Carmenan.
1940an askatua Izan zen, baina debekatua zuen Euskal Merrira blhurtzea, Kantabrlako hoz de Aneroko komentuan bizl zen (19401941), gero Iruftera Joan zen (1941-1945), bl hllabete Zornotzan
Izan zen eta beste bl eta erdi Corellan; gero Kantabriako El 5oto-ra
Wdall zuten (1944-1948).
Teologiako irakasle izendatua Izanlk, Qastelzera Joan zen
1948an ikasturtearen amalera arte, eta hemendik Begoñako Karmelora ikasturte bemrako. Begoñan bizlko da hll arte irakasle eta llbuaizaln Izanlk, baina tartean beste hlruna urte emango zituen Donostlan
(1969-1972) eta Marklna-?^emelnen (1972-1975), bl toki horletako
nagusi izanlk,
Hain zuzen ere 1975ean itzull zen Begoñako Karmelora, D/cc/o
narto de Autoridades de/ EusHera lan handlarl ekitera. Eta hemen,
Karmelon, iraun zuen, 1991ko irailaren 17an hll zen arte.

2 ) Aita Unoren idazlanak eta gaiak

Aita Linok, Irakurle nekaezin eta Ikertzalleak, jakintza zabala lortu
zuen, eta bere idazlanetan erablll zuen gala ere zabala da, Baina
gehienbat euskarari lotutako gala erablll zuen. Beraren Idazlan guzVak^ obra argitaratu nuenean, galak bost edo zazpi ataletan sallkatu
nituen;

1.
fushera - Literatura - Kritika. 2. Euskera eta b/W/a. 5. Euska
testudun idazlanak. 4. hondaira eta biografìa-artikuiu eta oarrak. 5.
Ubunjen barri-emoteak. 6. Sertso eta olerkiak. 7. t^ronikalari.
Idazlan guztiak hiru liburukitan 525 t>at artikulu izan dira argltaratuak. kJazian gehienak 52 aldizkahtan argitaratu ziren; Karmel (100
bat tdaztan), El Diario \Zasco (41), Zeruko Arg/a (25), Boletín dela
ñeal Sociedad Vascongada de ¡os Amigos del País (21), etab.
Artlkulu asko izenorde desberdinez izenpetu zituen; 18 bat izenorde erablll zituen.
(1)

Uno (^hesoto, «a^ian guzOah, 2, t l^rrea-Zomotza 1989, 1^+1541 or,;
kiaztan guzOah, [W], l^rrea-Zomotza 1992, 450 or.

3 ) Hiztegigilea

Alpagarrla da Linok egin zuen lana hlztegigintzan. Alta Unoren
hiztegla handla da: Manu Sotak utzitako fitxak oinarritzat harturik,
hark burutua^ Argitaratze lanetan Luis Ortegaren laguntza ballotsua
I2an zuen. hlztegiaren 9 llburukiak osatzen lan eskergaltza egin
arren, Lino glzon argia izanik, hlztegia hobetu daitekeela eta hobetu
beharko zela apalki aitortzeko ez zuen eragozpenlk izan. Monen
lekuko dira hark idatzitako milaka ohar eta zuzenketa. Bere lanerako
erabützen zuen hizteglan, 955 orrialdetan agerl dira bere eskuz egin
zituen oharrak eta osaketak, bâtez ere lehen lau llburukietan.
Miztegi honetan idazie zaharrak agertzen dira Lino beraren azterketan esker, aurreko hizteglak kontuan hartzen dira, baita gaurko
hiztegi eta idazleak ere, herriaren jatorrlzko esaerak ahaztu gabe. Eta
geroko hiztegietan eragin handia izan du.

4 ) Itzultzaüea

Unok egin zuen itzuitzaile-lana ikaragarria izan da, batzuetan
ezkutuan edo taldean burutua eta beste batzuetan bere Izen eta
guzti. Qaztelaniara eta euskarara egin ditu itzulpenak.
Qaztelanlara nnilaka orrialde izan dira itzulitakoak: liburu bat latin
hizkuntzatlk^, bat ingelesetJk^, bat frantseseak**, bat euskaratik^ eta
sel alemanetik®.
Hemen azpimarratzekoak euskarara egindako itzulpenak dira.
(1)

y)

W
(5)
(6)

Oícctonarto [...] de Autoridades de la lengua vasca [...], 9 t., Bilbao 19761989.
Misas Propias de la Orden Carmelitana, laiftea 1944, 90 or.
M on o BakJwin, Yo salté la tapia, DonosOa 1957. (Elebema).
La Iglesia y el pecador, bonostía 1954, 278 of.
Euskaraük gaztelaniara Bemat Dechepareren oleiltók ilzuli zttuen (19660k
1968ra bitartean argiratuah).
Ffitz TiHmann, El maestro llama, Donosda 1956, 486 or.; Walter Migg, O
secreto de tos monjes, bonostia 1956, 490 or.; Juan Schiuck - Guillermo
fieuss, tlistofia de la Igíesia de Cristo, DonostJa 734 or.; Edith 5tein, La
Oerxría de la cru^. Estudio sobre 5. Juan de ¡a Cruz. Donosda 1958, 415 or.;
TWmann, fíem entos de la nx>ral católica. Oormstia 1959, 225 or.; Erlch
Przywara, Crtterto catóKos. Donosda 1962, 189 or.

Lehenik aipatzekoak dira Eliz liburu oflzialen itzulpenak, eta Biltx) eta
Donostiako apezpikuen aglrien itzulpenak.
Qaztetan (1950) itzuti zuen Cervantesen Agure kazHatia; gerotxoagoS. Teresaren On-bidea Santi Onaindiarekln elkarlanean, 1963
argitaratua. Iratzeder eta Lerchundlren 5almoah liburna bizkaleraz
argitaratu zuen Linok 1964an^, Euskal Herriko santuen biograflak ere
itzuli zituen^. Parte hartze garrantzitsua izan zuen guk 1989an "Kar
mel Lekukoak" bilduman argitaratu genuen t^armeldar Teresiarren
Ordenaho orduen liturgia llburuan ere.
Alta Linok gaitasun aparta zuen bertsoak euskarara Itzultzeko.
Liturglatik 51 olerki edo b>ertsozko lan itzuli zituen, gehienak latineük.
Batez ere gaztelanlatlk; 3anta Teresa Avilakoarenak (1951-1952),
Alfredo Gómez Jaime, Jorge Isaac eta L. C. Lop>ezen olerki batzuk
(1967), Cotombiako olerkarl batzuen lanak (1968). Balna Interesagarrienak 5. Joan QurutzeKoaren olerklak (1990-1992n argltaratuak).

5)
a.

Aita Uno eta euskal literatura
tHasikoen a2tert2a//ea

A. Uno gizon oso aditua izan zen euskal llteraturan, Euskal Merri
osoko euskal llteraturan. Maren lanei begirada bat eglnez gero, argl
ikusten dugu zenbat autore edo idazle aztertzen dituen. Irakurle
handia izan zen, eta irakurrt ahala llburuetan bere ohar eta azalpenak
jartzen zituen. Begohako Karmeloko llburuteglko llburuak zabalduz
gero konturatuko ginateke zenbat liburu, noia eta zenbat ohar sartzen zituen llburuetan.
Mortik aparte bere koademoetan jartzen zituen liburuen laburpenak, emaitzak eta krttlkak. Monetaz Jabetzeko aski da eskuz idatzink
utzl zituen koademo piloan begiradatxo bat egltea. Bere bizitzan
(1)

(2)

Aufteogo maiatzean berargitaratua: 5a/moak. Uno /V<esotoren meodeuneneho df^talpena. MafWna-Xemeln 2011, 59+262 or. (kamnel Lekukoak 6)
(Arg.: Juten UrWza, Lufe Baraiazarra, Patxi Uriban-en).
b Fernández de hendióla, Ana Aurdläno Kdrmekfáfra (1887-1965), Qasteiz
1985, 59 or.; Manuel Fuentes, JaungoéHo^ Beretzat Oura hau. Domingo
Iturrate Zoriondona. IruHoiztafra, BUbo 1985, 84, etab

zehar irakurtzen zuenaren Idelarik nagusienak, oharrak, etab. Idatziz
Joan zen, euskal literatura klaslkoari dagozklonak bereziki. Honela
175 koaderno handl eta 155 txikl-txiki bete zituen; hauetan euskal
idazle klaslkoel buruzko oharrak eta Interesgarri zerltzan edozein gain
buruzkoak idazten zituen.
Orain galn-gaineko beglrada eglngo diegu euskal literaturarl buruzko haren lanel. eta hark aztertutako horletatik. mende tjakoitzeko
idazte bat azpimarratuko dugu bereziki, galnerakoez alpamen solla
e^nez edota labur-labur zertxobalt esanez.

W l. mendekoah
Bemat Etnepare

(ünguae Vasconum Primitlae, 1545ean argitaratua)
Lehen idazle ezagunaren testua eman zigun oraingo graflara
akiatua eta gaztelanlara itzulla (1968). Morrez gainera, Donostlan
1980ko ekalnaren 27an emandako hitzaldl bati erreparatu diot,
"Etnepare laureun urte geroago" du izenburua. EusHera 21 (1981)
'Wg-ASl. Jakln-mina plzten zalgu Etxepareren llburuaz; gaurko estetikaren ikuspegitlk haren poesia bizl-bizia, alntzat hartua eta goretsla
da. Bere garaian ere hala izan t>ehar zuela dirudi: pozezko zirrara
era^ngo zuela hernarengan eta batez ere euskararen langlle eta
artista zirenjende hautatuengan. Alta Llnorengan ere plztu zenjakinnriln horl; horretaz an da aipatunko hitzaldl horretan. Eta ondorlo
>x>netara insten da: obra honek ere, beste askok bezala, ez zuela
berehalako arrakastank edo harrera beronk izan. Hasieran hau dio:
"hon gelditu ziren euskaran mundu guzira zabaitzea opa zlonaren amesak? Nolako arrera Izan ote zuen euskaldunen
artean? Zer erantzun asmatu ezlnlk gaude. (...) Euskalerrlak
rKDlako arrera egin zlon nolabait asmatzeko, argl-zlrrlntatxo
bat ere ez zaigu agertzen. Alpamen latxjr bat edo beste,
bestenk ez: Lope Martinez Isastl giputzarena bata, eta Oihe*
nart zuberotarrarena bestea. Blon egunetakoa da 5ara-Zlburuko idazle-taldea, izen andi mordotnoak osatzen duena,
Etxeberri Zitnjruko eta A?<ular andia tartean diraia. Eta badinjdi
talde onek ez duela Etnepare ezagutu, edo behintzat ez duela
onen lana alntzat artu. 5ara Inguruko talde orrentzat, Etxebe-

rn Ziburukoa izan da JainKoarekiko galak, kristau-galak euskal
bertsotan leenbtzikoz erabilll eta landu dituen idazlea.
Ala ere, badakigu Etxepare-ren bertso-puska bat edo besteh
Êuskalerrlko eliz kantuetan gure egunetaralño iraun dutela.
Bai Azkuek eta bal Alta Donostlak elkarrengandik naiko urrun
dauden errietan entzun eta bildu zituzten: Aezkoan, Saraitsun, Olazagutian eta Bizkaiko Murelagan ere bai. Erriarenak
ala Etxepare berarenak? Or dago, noskl, auzla. Ori da argitu
bearra. Baiña Eb<epare-renak balira ere, erri kantarlak ez du
Jakln norenak ziran, eta Etxepare ezezagun geldltu da edonola ere.
Ezezagun an eta emen, Iparraldean eta Egoaldean. Moiz arte?
Parlsen gordetzen zuten eta duten aie bakarra aurkitu eta
argitara zuten arte.
Egun zononeko gogoangarrl orl ez zan gertatu ilburuaren
irugarren menderarte. Egun on Etxepare-rentzat berpizte
eguna izan da, eta ez injgarren eguneko berpiztea, ez iruga
rren urtekoa ere, injreun urte geroagokoa baizik".
Lehen liburu honek izan duen bilakaeraz argitasunak eman on
doren. hartaz egin diren argitalpenen berri ematen digu etajarraian,
haren p>oesiaz hiru adituk dituzten irltzlak azaltzen. "Manterolak, bere
Cancionero dasco delako euskal poeten bilduman, Etxepare zarrari
leku emanez gainera, Michel-en irltzlak bere eginez, la eder-lritzl
osozkoa ematen dto gure leen-ldaziearen bertso-lan geienarl. Qai
batzuetan ez omen da amas andiko poeta; baiña beste batzuetan,
gai ani^etan, maitezkoetan, oso yayoa omen da, guztiz xanmanta,
atsegil^a, poesiaren eder eta graziduna, askotan biotz beroduna.
Teokritoren eta antziñateko eglogalarien ^lotasuna, antzea eta
antza aurkitzen dizkio gure poetan. Orra Michel-en intzia, Manterolak
t>erea egin duena".
Blgarren intzia Orlxerena da. Eta hirugarrena Lafltterena, harenarekin batera Ierro artean tartekaturik dakarrena. "Orlxek ere ez zuen
aurkitzen Etxepare 'biotzaldl aundietako poeta, baño bai leguna, itz
utsik eztuna, jasoa (correcto), lenbizikoa ez ezlk gaurkoa ere Izateko;
idaztankera lasterra, ta muinduna du, ebakia eta erraza'. Lafittejaunarentzat itzez uma baldin bada, Onxerentzat on ez da pekatu; orrl
itz utslk, alperreko itzik ez izatea esaten dio. 'Zathi ederrak baditu',
esaten zuen bestalde Lafitte maixuak berak ere. 'Baina -egia eglan

zor- aphez batek segurik egin behar ez bezalako hetarlk ere bal
parrasta bat',
Azken irltzl au, orraitio, ez dezagun uste apez batena bakarrik
danik. 5tempf eta Michel, ez bata ez bestea, ez ziran apez, baifia
iritzi beretsukoak bal. Arxuk ez zituen puska batzuk argitaratu ez
frantsesera itzull eta Michel-ek Arxuk egiñari on Irltzl zlon, 5tempf-ek,
bemz, puska t>erak alemanaera Itzultzerakoan, ez zituen badaezpada
aiemanezjarri, latlñez baizik",..
Joannes Lelzarraga (1 5 0 6 -1 6 0 1 ).

Uno Akesolok sarri aipatzen duena da. gehlenbat Bibliaren Itzulpenez ari dela. Esaterako, idazian Interesgarrl eta mamitsua du
"Joannes Leizarraga eta protestanteen euskerazko blbli-itzulpenak"^
»zenburuaz,
Beskoitzen egindako hitzaldl batean hären garaia aztertzen du
pWsa bat,
Qabriel Arestik fontes Lingue Vasconum aldizkarlan egindako
o ^'^a zuzenduz. idazian labur bat argitaratu zuen El Diario Vasco
^unkarian: "Lelzarragak ez zuen 'übertorik' aipatu"^. honelakoetan
eta eztabaida kutsuko Idazian orotan, argl Ikusten da egiaren blla eta
iraKurieari zor zaion begirunea babestu nahlan an dela: "Agerian da
gure idazle enziklopedikoak gutxigorat>eraka jokatu duela emen. Eta
gutxigoraberako jokabldea ez da, ez, F0MTE5 bezelako aldizkarl batl
>zen edo omen aundirik ematekoa. Qutxl gorat>era ala uste daña,
geiagokorik gäbe ala dalakotzat ennatea ez dajaklntsuen legea".
2en

1971n Leizarragarl Beskoitzen egin zitzalon omenaldlan ere han
Urjo Akesolo, Lafitte eta Lafonjaunekln batera hizlari.

^ 1 . inendekoak

^
^
(1)
w

Mende honetakoetatik gehlen aztertu zituenak. beharbada, JoaEtchebem Zitxjrukoa eta Bernard Qasteluzar Izango dira. Bl hootwa bana berrargltaratu zituen, hären tloelah eta Hanta espirlJaunaren Döa (1970, 55.2k.) 271-285; Idazian guztiah", larrea - Zomotza
1989, 825-843,
El biarlo Vasco 40 (1975, 12.040.zk.) 5uplemento dominical. 12; Idazian
guzOak", Larrea - Zomotza 1989. 84&-849.

tual berrlaH (1970) eta honen Egula Catollcac salvamendu eternalaran egulteco necesario direnac (1983), blen testua berrlkuslz eta
sarrera eta oharrak eglnez. Quk hennen Bernard Qasteluzar Jesulagunaz Idatzi zuenari begiratuko diogu batez ere.
Bernard Qasteluzar (1619-1701)
Idazle hau WH. mendeko poetarik onenetakoa dela die edota
halako ospea duela; baina, zoritxarrez, oso gutxl ezagutua dela ere
bal.
Lafìttek, 1929an, idatzi zuena aipatzen digu: "Huna lau nnende
eskuarazko liburua liburuarl darraikola... Ondlkotz, gutlak dira llburu
zahar horlek ezagutzen dituztenak. Ez da mirakulu. Irakurgai horiek
Jauregi, komentu, hiri bakar batzuetako liburutegietan dagotzi ehortzirik; eta nork du heien ondotlk ezker eskuin ibiltzeko astia? Zendako ez berriz agertaraz gure arbasoen lanak eta Euskal herrlko lau
bazterretarat heda?"
Laflttek berak egoera txar horn nolabaiteko konponbidea enriateko t>ere esku zena egin zuen; hórrela, Eushaldunen Lorategia
eman zuen argitara, 1800era arteko euskal idazleen testu-atalez
osatutako bilduma.
Jarraian hau dio Lino Akesoiok; "Qaur lorategl bat, bildunriat>«D
bat ez zalgu aski. Aurrerago Jo nai genuke. Qaurko euskalzaleak
antzif*>akoen idazlan guztiak, osoak, berrargitaratzea eskatzen du.
Betiko galtzeko arrlskuan daudenak, batez ere, berriz argitara eman
eta gaurko euskalzaleen eta ikaslnalen eskuetan ezarri, ez dugu
gutxlago nai".
Qasteluzar, hain zuzen ere, t>etJko galtzeko arrlskuan dagoen
Idazlea dela diosku. Michel, Vinson, K Mltnelena bera kezkaz eta
hileta jotzen bezala ageri zlrela, Qasteluzar ezezaguria eta honen
lana la gakjua eta eskuragaitza zelako. hortik ateratzen du argitalpen
berri hau behar-beharrezkoa zela, galtzeko arriskutik Qasteluzar eta
haren obra Egia Katholihah salbatzeko. "Qaurko argitaraldi onekin
zorionean gaude. Illetak Ixiltzera datoz. Qasteluzar berplztera datorrela esan dezakegu".
Egia Katholikah liburuaren egileaz oraIn dela mervie erdi gauza
gut>tí genekiela dio. Esaterako, Lafittek EsHualdunen Lorategian hau
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dk3; "Bernard Qasteluzar aita Jesuíta nungotarra zitaken, nolz sortu,
notó hll, ezln erran dezakegu. Lapurtarra zela ezln uka". Baina apurka-apurka argl pixka bat eginez Joan direla haren inguruan; gehlenbat Lafltte bera, R. Moreau eta Sommen^ogel Jesusen Lagundiko
bibliografoa izan direla argitzalleak. Lafltteren hitzak aipatuz ematen
digu hartaz daklgun apurra:
"Lapurdi Zltxjrun sortu zen 1619ko martxoaren 12an. Jesultetan sartu zen 1640an. Paben hll 1701eko aplrllaren 15ean.
1656an predlkarl eta arlmazain kausltzen dugu Balonan; hirl
hortarat Jesusen Lagundiko bunjzaglek igorrl zuten hirur lagunekin, hor behar zutela flnkatu jesulta-etxe berri bat, ikastegl batekin, eskualdean erroak egitekotan, Baina orduko
burgeserla Balonan jansenlsten aldekoa zen osoki, eta ez
zuen jesuitarik nahi bere herrlan".Mirlan ezln eta handik
kanpo "Begoigne" Izeneko leku eder bat beglztatu zuten.
Baina han ere ez zieten utzl. Lafitteren hitzak dakartza berrlro
ere; "Jende xehea berotu zuten, Begoigneko gain hartarat
trumlnka igan zedin 'fraile madarlkatu' horlen aizatzeko. Makila eta sardez armaturik, eta Jesuíta dohakaberi jazarri, dena
olhu eta han-amantza. Lau lagunek behar ukan zituzten berehala lekuak hustu".
Eta honela Jarraltzen du Lino Akesolok C3asteluzarrek euskaldunö egindako opariaz: "Qasteluzarrek agur esan bear izan zlon Jesu
sen Lagur>dla bere Euskalerrlan sartzeko xedearl. Baiña Euskalerrla
t>erarekin darama eta euskaldunentzat lan egitea ez du utziko. LufT'arl eragingo dto eta euskerazko lana eglngo du. Ez du munduko
akte amaitu nai, euskaldunen eskuetan t>ere opantxoa utzl gabe.
EuskakJun guztiak ditu, noskl, gogoan; batha itxasaldeko semea
detank, nr«nñelak gogoanago. ‘Mek prlnzlpalkl konslderaturlk, dellberatu dut liburu hunen egitea'. Bertsotan erakatsiko dio euskaldunarl
^'f'stautasuna".
Qasteluzarren poesiaz ari da orxioko lerroetan. Lafitterl burura
etom zaton geldera bera etorn zalo Lino Akesolori ere. Qehienbat
Itburu dkjaktlkoa izanik, ba ote da hemen poesiarako tokink? Eta
bona beraren erantzuna;
"Liburuan ez da, ez, dena didaktlko tankerakoa. Ez urblltzekonk ere.
Qaink erabillienetan, eskuztatuenetan, badaki irudimenak era-

giniK, llrlkoaren egalak artzen eta ol ez bezalako ikuspegi
berriak aurkitzen, Qutxien uste dugunean, erromantlko baten
Irudlmen eta biotzondoaz plztutako bertso-txinpartez arrltzen
gaItu".
Lino Akesolok, aipatu berri ditugun Ierro horietaz aparte, ez du
t>ere irltzlrik ematen Qasteluzarren poeslarl buruz; irakurlearen gain
uzten du hartaz irltzia moldatzea, balna aurrez hiru adlturen iritzia bai
badakar Ierro hauetara, Michel. Lafltte eta K. Mitxelena dira aditu
horlek:
"Qasteluzarren poesia bikaintzat zeukan [Michelek]; bertsoa
neurrl onean egifta omen du eta Lapurdlko euskera iMurerraz
eta apaina omen darlo.
Lafittek WIIgn mendeko gure poeten artean onenetakotzat
dauka. Joanes Etxeberri baiño ixurl errazagokoa eta landuagoa; galnera, llrikoago, garbiago, ahñago. astuntasun gutxiago eta neurrian at>eratsago aurkitzen du,
Mitxelenarentzat Qasteluzar poeta txukun eta gozo-leuna
dugu, eta gure artean neurn berrlen asmatzalle agertu da.
Olhenart bezala. Utzi dizkigun t>ertsoak erri xeea eskolatzeko
egin bazituen ere, neurrlen ugarlz eta gaiñerako eder-jantziz,
idazte ikasi eta kulturadunarenak omen ditu, Nont>ait ere,
bere lit>unjtlk Parnasoko musak aienatu baditu ere, olerkarl
au ez da ParnasoOk igaro gabea, eta andik datozten aizeen
t>afadak sartu zaizkio bere bertsoetara",
liaren bertso-neurriez, haren euskaraz eta, azkenik, edizio benriaz zenbait nehetasun eman ondoren. honela amaitzen du Lino
Akesotok:
"Emen du orain euskaldun Irakurleak Cuskeraren lekuko berri
au bere eskuetan. la illen artetJk t>erbiztua bezala dator piazara. Ongi etorri zabala egin bear diogu. Laster dtra irureun urte
leenblzlko aldiz argitaratu zela. Bigarrena duen argitaraldi au
izango al da Qasteluzarren izena gure artean ezagutuago izan
dadin".
Joanes Etcheberri (1 5 8 0 7)

Qoian aipatu dugunez, hau da Bernard Qasteluzarrekin batera,
Lino Akesolok sakonkien aztertu duen W II. mendeko idazlea. Beste

batzuen kasuan bezala, hau ere jalotzez aurreko mendekoa izan
arren, idazie den aldetik Wll.ekoa da.
Alpamen solla baino zerbait gehiago eskalnlko diogu honl, A.
Unok azterUitako kiaslkoen artean garrantzitsua baita, liasleratik nor
dugun idazie hau gatdetzen du berrargltalpena, sarrera eta oharrak
prestatu dituenak. Eta honela erantzuten du:
"Damurik, ezer gutxi daklgu bere bizlari buruz. Ziburutarra
zela esan dezakegu. Zlburutar egiten du berak bere burua.
BaiAa ez dakigu noizjaiozen. (...)
Qero, bere izenan itsatsia, titulu au darama beti: Doctor teologoa. Orrek esan nal du eskola nausien batean apaiz-ikasketak egifta zela, teologian irakasle izateko eskubidea zeukaia.
Hon ikasi ote zuen? Paben? Toiosan? Bada emen zer argitu.
C>ena dela, Jesuitekin ibiilla da; Loiolako Iñazioren semeekin
ikast zuen zekien guztia, santu om egindako kantuan berak
dioenez".
Patxi Alturiak ere, hamar urte geroago Manual Devotlnezcoa
berrargitaratu zuenean, ez du haren Jaiotzako data zehatzik ematen,
bai gutxi gorabeherakoa. "Noizjaio zen ez dakigu, baina haren
liburua argitara zen urtea (1627) kontuan hartunk, hamaselgaf^en mendearen azken aidera, 1580an edo, sortu zela esan dezake*
gu. Paben ikasi zuen Jesuiten ikastetxean, Oihenartek bezalaxe, eta
^^Of>ek baino urte batzuk lehenago, noski, Mauleko Idazlea 1592an
sortu baltzen". Beraz, Lino Akesolok zuen zalantza argitunk uzten du,
ez baitu zehazten Paben ala Toiosan egin zituen teologiako
'^'®ketak. haren hertotzari bunjz ere ez dago argltasunlk, baina Ierro
l^^öuetan adierazten du gure karmeldarrak honetaz duen susmoa:
^K^njn erretor izana ere omen da, or 1637 edo 1638-garren
urterarte. Orduan utzl omen zuen erretorgoa, enotzak kendurik nonb a r.
hiru libunj idatzi zituen Joanes Etchet)errik: Manual Devotionezcoa, bi liburukitan argitaratua; f/z^ara eraW/ceco llbunja: eta tioelac.
•Iinjrak bertsoz (datztak. Euskaldunek bertsoa malte zutelako berak
dioer>e2 . hon dela-eta "gure ellz kanten atta" deitzen diote. Etxepa^ aurreko mendean urratu zuen bideak Wll.ean jotzen duela gailu*
^ dtosku: “ itz lauz AKularrekin, eta itz itzulltan, itz neurtuetan, gure
^'^'eberrl onekin".

WH. mendeko gainerako Idazieez zer? Axular, Joan Tartas eta
harizmendl ere haren lumaren galbahetik pasatuak dira. Unean
uneko hutsuneak betetzeko, Interpretazio okerrak zuzentzeko edo
ilunguneak argitzeko egindako idazianetan gehlenbat. Esaterako,
Axularren kasuan, lexikograflako puntutxo bat argitu nahl du: "2er da
Axularren eHidln?” ^.
Joan Tartasen Onsa iltzeko bidia liburuaren argltalpenez eta ba
tez ere Jakln Liburu Sorta, 18an Andolln Eguzkitza eta Xabler Klntanak prestatutako argitalpen berrlaz kritlka zorrotz eta garratza dakar
izenbum honekln: "Idazle baten zoritxarrak (Joan Tartas)"^.
hordagok Vinson-l jarraituz klaslkoetan egindako argltalp>enaz an
da Harizmendl idaziearen ingunjan: "Harizmendl, Vtnson eta abar"^.

KVIII. mendekoak
Pedro Ignazio Barrutia (1682-1759)
Bamjtia ez da. berez, klaslko bat, balna bal antzlnako teatrogile
euskalduna; zononez, luzaroan ahaztua izan ondoren. 1982az geroztlk gure ikertzaileengan Interesa piztu zuena. Alta Linok malte izan
zuen eta asko idatzi zuen “Acto para la Moche Buena" teatroaren
egileaz. Idazki hauetan J.M, San Sebastián ("Latxaga") idazleak aurkitutako eskuizkribu origínala eta haren argitalpen zuzen eta zaindua
goraipatzen ditu batez ere. Bide batez, Aramaioko Idazle zaharraz
atera diren t>este argitelpen batzuk ere haren knokaren galt>ahe
zorrotzetlk igarotzen dira,
"W ll. mendearen hondarrean jalo zen Idazle hau, erdl ahaztua
izan ondoren. mlretsia eta goralpatua izan da azken aldian. batez ere
1982, urtean haren jaiotzako hirugarren mendeurrena zela eta. aranDaloko idaziearen bizitza eta lana aztertuz, argltarap>en trinko bat
tHirutu zenez gero. Arat>ako fo n j Aldundiaren t>abespean ar^taratu
zen ot>ra honetan, lau Idazle hauek agertzen dira egile: Joseba
Andoni Lakan-a, Jon Kortazar, Joan hart Lekuona eta José Mari Vélez
de Mendizábal, atarlkoa E. Knórr-ena Izanik. Aurretlk Gabriel Arestík.
(1)
(2)
(5)

fctezían guíOah“ . larrea - Zomotza 1992, 121-125.
Karmel 1977-2, 55-66; Wazían guzOah*. Larrea - Zomotza 1989, 225*252,
Karmel 1986-2. 51-55; Wazían gu^üah'. Larrea - Zomotza 1989, 235-255.

hdfen lanari zeharo ederretslta, ahaleginak egin zituen teatrogile
hura euskaldungoaren plazara behln betlko ateratzen, Azkuek egin
zuen lehen argitaraldiaren ondoren. berau izan zen blgarren eta
hinjgarreriak prestatu zituena. Blgarren argltaraldia 1960an
Euskaltzaindlaren fuskera agerkarian eta hirugarrena 1965eko Auspoa bilduman. euskal antzerki zaharrak agertzen zituzten zenbaki
batean.
Baina Barrutiaren ikertzaileentzat iturririk garbiena eta fidagarriena. Arabako Fonj Aldundiaren babespean argltaratu zen alpaturiko
obra hon baino geroxeago, 1985.ean. Latxagak Tolosan Lopez-Mendizabal argitaletxean argitara emandakoa da ezbaink gabe. Honek,
ustekabean, aramaioar idazlearen eskulzknbu originala eskuratu ahal
izan zuen. eta hartaz tentuz eta zuhurki baliatuz. irakuhean blderik
ziurrena erakusten dio. Barrutiaren blzitza eta lanaren hanan. goian
aipatzen direnez gain, beste izen batzuk ere aipatu behar genltuzke,
eta iehen-lehenik eta goi-golan Juan Carios Guerra, oraln arteko
argitarapen guzOen iturri izan dena, eta gero R.M. Azkue, Barrutiaren
'^^'^nengo argitaratzailea. Mitxelenak, Onaindiak, Villasantek.... labur
^^ada ere, iekutno bat eskaintzen diote literaturaren historian. Dena
*56*3, bere betlko estilo zorrotzean, Lino Akesolo da Idazle honen
^l^ruan non berea ematen Jakin duena. Latxagak (Jose Marla 5an
^^i^astian) egindako argitarapena goraipatzen du guztlen gainetik"^

J u s tin Kardaberaz (1705-1770)
dago Agustín Kardaberaz Jesulaguna malte zuela Uno Akehainbat idazlan argitara eman zituen Emaniko seme, Jesusen
^'otzaren apostolu handi eta euskattzale sutsuaz:
— "Kardaberaz eta Bizkaia"^.
— "El Padre Cardaveraz en Alava"^.
"
(l)

(2)
(5)
W)

"Jesusen Blotza, Kardaberaz eta Euskalema"**.
^smazam. Üushal idazleak. w\: Q^xielJauregul Unbarren (1895-1945),

Zomotza 1995. 171 («5-7).
f'ardaberaz-Bdduma 1 (1971) 57-72; kíazlan guztiah'. Larrea - Zomotza
1989.269-277.
de la kttdtución “5andxj el Sabto' 16 (1972) 253-259; Idazlan
Suaiah*. Larrea - 2orrx)tza 1989. 278-281
t i Diano Vasco 40 (1975, 11.962. zk.) Suplernento docmuncal. 11; Idazlan
Larrea - Zorrx>t2a 1989, 282-285.

— "Kardaberaz Altaren aztarnaK Marklñan"^.
— "Euskal idazle zaarren bilduma (Kardaberaz Aitarena)"^.
— "Bakotxan berea (Aita Kardaberaz dala-ta)"^.
Mogeldarrak W ill, eta
mendeen arteari banatzen dira; Juan
Antonio (Mogel zaharra) Wlll.ekoa dugu eta Juan Jose eta Bizenta
haren ilobak hurrengo mendekoak eta Fral Bartolomeren garaikoak.
Lino Akesolok han eta hemen sarri aipatzen ditu. Haren eta nebaarreba hauen altak medlkuak izanlk, hurrenez hurren Eibarren, De
ban eta Azkoltian jalotzea egokitu zitzalen, baina hinjrek zuten beren
burua markinartzat. Mortlk ablatuta, idazlan hau idatzi zuen Lino Ake*
sotok: "Moget euskal idazleak nongoak dira?"**.
"Juan Jose Mogel-en euskal lanak" izenburua duen lan t« t ere
utzl zlgun Euskaltzalndlaren fuskera agerkarlan; berez, Deban,
1981eko aplrllaren 26an egindako hitzaidia da.

XIX. mendekoak
fral Bartolomé Santa Teresa (1768-1855)
"Fral Bartolomé Santa Teresarl buruz hiru Idazlan idatzi zituen
"Boletín de la R.5.B. de los Amigos del País" aldlzkarian: lehenengoan (1968) hura, pertsona gisa eta haren Plauto Bascongado aztertzen ditu; Fral Bartolomek Lazkaon profesa egin zuelako berrla
zalantzan jartzen du; Iruñean eta Tuteran ikasi zuela ere askoz ho
bekl aztertu beharrekoa dela dio, eta ondoren berak lortutako haren
bizitzako arglbldeak ematen ditu; 1855eko abenduan hil zelakoa ere
ez du ziurtzatjotzen... Bl urte geroago, haren bizitzan buruzko arglbide gehiago dakartza; eta haren henotzan buruz, oker ulerturtk,
1856ko urtamlean hll zela diosku, urte horretako urtamieko hilen
zerrenda batzuetan agen baitzen. Qauzak hobeki ikertzen Jarraitu
zuen, eta 14 urte geroago (1984) beste datu bem batzuen artean,
haren herlotzako data zehatza ematen dlgu; eta lehen, 1968eko
(1)

EI Dtórto Vasco 40 (1977, 12,310. zk.) Suplemento docmtnícal, I I ; kiazian
guzOak\ Larrea - 2omotza 1989, 284-285.

(2)
(3)
(4)

El Dtarto Vasco 41 (1977, 12.372. zk.) Supíemento docmhucai, 11; Idazían
guzOah", Larrea - Zomotza 1989, 286-287.
Karmel 1977-3, 54-60; kJaztan guzoah’. Larrea - 2orrK)tza 1989, 288-292
Zer (1981,48.zh.) 8*9; kiazian g fjzü ^'. Larrea - Zorrx^tza 1989, 300-302.

idazlanean zalantzan Jarri zuena, hots, A. Zabalak emandako data,
zuzena zela ziurtaUj zuen; beraz Fral Bartolome 1855eko abenduan
hil zela, areago oraindik abenduaren l l n hll zela ziurtzatjo zuen.
Ekin eta ekin, profesa egin zuen tokia ere ziurtasun osoz ematen
digu: Korellan egin zuen"^,
Jose Pablo Ulibarri (1775-1847)
Idazle arabar hau ere malte zuen gure karmeldarrak, Izenburu
ugan eskaintzen dizkio euskaraz eta gaztelaniaz Okendoko euskal
kJaztearl:
— "Euskal esnale eta euskal Idazte: Yose Paulo Ulibarri, Okendo'ko semea"^.
— "Jose Pablo de Ullbarn Qalindez"^.
— "Algo más sobre el escritor Ulibarri"^.
— "Escritor vasco y gran campeón en la lucha por su lengua
vernácula"^.
— "Ulibarri (eta beronen gutun-liburua)"®.
— "José Pablo de Ulibarn Qalindez (1775'1847)"^.
Juan Mateo Zabala (1777-1849)
Bi idazlan ditu idazle frantziskotar honi buruzkoak;
— 'Alta Zabala, bilbotarra"®.
— "Aita Joan Mateo Zabala, euskal idazle (1777-1849)"^.
0)
v2)
(3)
“ )
(5)

^
V®)

Julen UriMza - Luis Baraiazarra, Uno Akesolo (1911-1991). Qasteiz, 2002, 24
W-. 16 (BWegMeak).
Otertf 4 (1962, 1-2.2K,) 121-142; tdazl^ guzOak’. Larrea - Zomotza 1989,
355-368.
Botetín de la Reaí Sociedad Vascor>gada de tos Amigos del Pafe 18 (1962)
25-35; kíaztan guzOaH', Larrea - Zomotza 1989, 369-377.
Boletín de la Real Sociedad Vascori^da de los Amigos del País 18 (1962)
415-421; kíaztan gu20ak‘. Larrea - Zomotza 1989, 378-382,
Boletín de la Instítucíóo “Sancho el 5at»io" 13 (1969) 81-95; Idazlan guztíah\
Larrea • Zomotza 1989, 383-392
B Diario Vasco 42 (1975, 12.585.zk.) Suplemento dominical, 7; Idazlan
guztah*, Larrea - Zomotza 1989, 393-394.
Cuskera 21 (1976) 170-176; Idazlan guzOah', Larrea - Zomotza 1989, 395399.
Zer (1977, 5.2k.) 8-9; Idazlan guztiak'. Larrea - Zomotza 1989, 400-403.
Karrnel 1977-4, 47-59; Idazlan guzOak', Larrea - Zomotza 1989, 404-412.

KX. mendekoaK

Resurrección María Azkue (1864-1951)
Lege eta t>egirune handla zion AzKue handian. Mirespen eta
maltasun horl t>ehin eta berrlro agertzen du bere idazlanetan. Batez
ere, gauzak ongi Jakln gabe eta annkenaz, han-hor-hemen blldutako
esan edo interpretazlo okerrez, harén aurka idatzltakoak gezurtatze*
ra eta gauzak argl uztera datoz hartaz idatzi zituen idazlanik gehienak.
Ondorengo lerroetan, ordea, Egan aldlzkan honetan hark Idatzltakoarl erreparatu diot. ñ.M. Azhue zanaren FrantzesezHo itzaidí bat
du izenburua eta Egan 27 (1968) alean dator. Azkue Jaunak, bere
hiztegl handla atera zuenean, ba ote zekien frantseslk ala hizteglan
datozen frantsesezko testuak beste norbaitek itzulitakoak diren eztatiaida sortu omen zen. Kontua da Azkue Toursko 5an Gregorio
ikastetxeko kaperan frantsesez hitzaldia egitera gonbídatu zuela
íkastetxe horretako naguslak. Mau zen hitzaldi horren izenburu osoa:
Allocution adressée par M. l ' Abbé Resurrect/on Mana de Azhue,
docteur en Théologie, aun congréganistes de Marie Immaculée le
28 mal en la chapelle du Collège 5alnt Grégoire de Tours.
Ordurako t>azeramatzan bl urte Toursen blzi izaten eta frantse*
sez irakurtzeko eta hltz eglteko moduan zen.
"Tours'ko itzaldi orretan (...), Saint-Qrégoire ikastetxeko nagusiari 'notre blen-aimé-père' esaten deutso. Zer esan r^ i dau orrek?
Ikastetxe orretan t>lzi zela ostatuz, aurki, ango anal ikasleekin tatera
Orregaitik dauka ango aita nagusia bere aitatzat, aita maitetzat. Eta
ango arai ikasteak lagun eta adiskide miñak zituen.
Eta -orra ortlk datorkigun argl-izpi bam bat- Azkue zarak Ijere
Iztegiko prantzesa t>erea ez badau, iñorK lagundurtk egiAa tiakJin
badau, laguntzaille izan ebalako on ez ete dogu billatu bear Ikastetxe
aretako arpien batengan?
Baietz erantzuteak legezko dinjdi. Sihistu ezihik ez dauko. (...)
Uste au ez litzake guztlz okerra, Azkuek bere Iztegia Tours'era
orduko egiñik eduki ez baleu.

LUßBARWA2ARRA- JUlfM URK12A

Au idatzita gero, beste iturri batera Jotea etorrijat burura. BilboKo Berriotxoa ikastetxeho adlskide bati deitu deutsat. Badakigu artuemon andia izan ebala Azkue zanak Ikastetxe orretako sortzailleekln.
Eta Iztegla amaltu baifio naiko aurreragotik asita. Eta ona zer esan
deustan. Bai, euren arteko batek egin ei eutsan itzulpena, edo
ofietan iagundu. Laguntzaille onen izena: François Joseph Lapeyre,
gaskoiria, 1929an il zana.
Anai au 1902'garrenerako Bilbo aldean zan, Txorierri aldean.
( .) Jakintsua ei zan bera. Baiña urte orreetan ez ei eban egiten
eskda-lanik. Eta astitsu aurkitzen ei zan Azkuerl laguntzeko. Urte
batzuk aurreragokoa ei eben alkarren ezaupidea, Azkue Jauna Lapurdt-Zuberoa aldetik euskal itz eta kanten blla asi zanekoa,
Labur esanda, t>ego or nik adlerazo nal Izan dodana. Eta bego
or agertu Jakun argi-lzpia; bear bada, Azkue aundlaren Iztegla
frantzesez jarn ebana François Joseph Lapeyre izan zaia. Anal Ploermel-tarra eta kaskoina bera".
W . mendeko beste idazle asko ere agertzen dira haren idazla
netan. Esaterako, Lizardi eta Lauaxeta (blak batera dakartza behin
*^aioo gehiagotan), Orixe, Manuel Lekuona, Innanol Enbeita, Kepa
Enbelta "Urretxindorra" etab. Nona hemen hauei buruzko izenbunjdk haren idazlanetan:
— “ Lizardi eta Lauaxeta aztertzeko"^
— 'Uzardi eta Lauaxeta ez dira sasikume-lzenak"^.
— "Kanta-kantari ll zan olerkarla (Lauaxeta)"^.
— "Lauaxeta ez da ain erdal bertsogille txarra"*^.
— “Agusün deunaren eta gure Orixeren gomutaz"^.
— "Ortxe abertzale"®.
"Orixeren pentsamenduaren slntesla"^.
(1)
(2)
W
W
W
W
w

Qoiz-Afgi 16 (1975, 231,2k.) 5; kJazfan guzOah’. Larrea - Zomotza 1989,
484-486
Qoc-Argi 16 (1975, 237.zk.) 5; idazian guzoah'. larrea - Zomotza 1989,
487-489,
Zer (1978), 7 zk,) 8-9; tdxlan guzOah’, Larrea • Zomotza 1989, 490-493,
karmel 1986-1, 78-86; Idaztan guzoah'. Larrea - 2onr»otza 1989, 494-500,
Karmel 1986-3. 6-18; idazlan guzOah‘. Larrea - Zorriotza 1989, 585-593,
Euakerazaintza (1988, 5zk,) 26-29; Idazlan guzOaH', Larrea - Zomotza 1989,
594-598
karmei 1992-1, 3-26; Idazlan guzoah'“ . Larrea - Zomotza 1992, 155-167.

— "Orixeren eskutltzak, Orixek azken urteetan Oiarzabal Jaunari
blalltako gutunak, eskutltzak" ^
— "Lekuona euskaltzaln"^.
— "Manuel Lekuona eta aozko euskal literatura"^.
— "Manuel Lekuonaren gomutagarri (1894-1987)"^.
— "Qltxl ezagutua dan euskal idazlea: Enbeita'tar Innanol (18841946)'’^.
— "Enbeita Urretxlndorra. Qure erri-kulturaren agertzaille eta aurrera eragllle"®.

b. Iritzi kritikoa

Mitz gutxitan hartaz iritzi kritlko egokia moldatzea ez da en-aza,
baina asko dira, galn-gainetik bada ere, haren euskal letretako jarduera eta joera epaitzen saiatu direnak eta gehienak t>at datoz hainbat gauzatan. Esaterako, Diman 2011 honetako apiniaren 15ean
omenaldia egin zitzalonean. Patxi Uriliarrenek izenburu hau Jam zlon
bere txostenarl: "Irakurle aseeztna, ikertzaile sakona, hizteglgile zorrotza". Irakurle aseezina izan zela gauza Jakina zen eta horretaz
etxeko eta ingurukoak ez eze kanpokoak ere oharturlk zeuden. Mala
diosku Patxik; "Ekarri bere, ezin dot bere irudia gogora ekarri esku
artean edo besapean libum edo aldizkarl barlk. Edozein tokitan eta
unetan irakurtzenl" Eta aurreko egunetan prentsan agertutako Igone
Etxebarriaren hitzak aipatzen dlzkigu jarralan; "irakurle sutsua izan
da, bett llbururen bat besapean hartuta. Liburutegi eta liburu-dendetan sagua lez ibiftekoa zan, jaklnguraz beteta".
Mortik zetorkion Jakindurla zabala, oroimen harrlgarria izanik, la
guztla gogoan gelditzen baitzitzaion. Qure idazle zaharrak, Klasikoak,
gutxlk bezala ezagutzen zituen; baina ez haiek solliK balta oraintsu(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Karmel 1979-4, 47-67; Idazián gitföah“ , Larrea - Zomotza 1989, 935-975.
Kam>el 1978-1, 55-47; kardaöeraz-BWxJuma 19 (1977) 15-25 I=5asWrasW (1987, 56.2h.) 2-10]; klazlan guzOdk', Larrea - Zomofza 1989, 684693.
MarHje/ LeHuonan omenafctó, Donosöa 1985, 19-27; kJózlan guzoah', Larrea
- Zomotza 1989, 694-699
Karmel 1987-4, 6 -2 0 ;; tdazian gu^oah*. Larrea - 2orry>tza 1989, 700-707
Zer (1988), 118.zk.) 2-4; kJazlan guztíah'. Larrea - Zomotza 1989, 570-575.
Karmel 1978-4, 33-45, Idazlan guzOah', Larrea • Zorr>otza 1989, 576-584.

ragoho eusKal idazleak ere. Artxibo bizia zirudien eta berejakinduriaren eta zentzu onaren gain hartatik euskal letrak sakonki aztertu eta
ekatpen ezin hobea egiteko eran zegoen.
Uno Akesolo, beraz, Ikertzaile sakona, kritikari zorrotza, gure
historiaren, hizkuntzaren eta literaturaren llunguneak argltzeko gizon
aparta, serioa eta guztiz fidagarria dugu. Meure buruari koplatuz hau
esango nuke haren berezitasun legez: "Bere Jaklnduriaren kutxa
handi eta ezkututik ateratzen zituen gure historiaren puskak eta
alblste ezezagun bitxiak".
floelak liburuaren argitaratzalleak (Sociedad Quipuzcoana de Edi
ciones y publicaciones, 5. A.) azalaren barnealdean hau dio;
'Qure aldizkariek (Egan, Boletín de la R. 5. V. De Amigos del
Pate, eta bestek), gutxien ustean azaltzen dute bere artikuluren bat, gure literatura-saileko zoko ezkuturen bat argitu
beharrez, edo idazle gutxi ezaguturen baten izena argltara
ekarrtz".
Maren idazkietan ez dute tokl txikia hartzen eztabaida kutsuko
^vitika garratzak; beharbada, berak nahi baino toki handiagoa, baina
t>etiJokatu izan zuen halakoetan eglaren blla eta gauzak argitu nahiAskotan, harropuzturik eta gauzak ongi Jakln gabe plazaratzen
zlren hainbat idazle berri zentzatzearren eta lotsa pixka bat sartzea*ren ere bal...
üteratura-balio eta kalitatearl dagoklonez, eskuarki ez du bereberea den mtzirik agertzen, balzlk eta horretan aditutzat zituenei
® ^ te n zien hitza. Mala egiten du Bernard Qasteluzar eta Joanes
Etchebemren kasuetan, Michel, Lafitte, Mitxelena eta abarrí ematen
t>attíe hitza.

^ Bertso eta olerkiak

Bertsoa beti nrialte izan zuen eta han ekin zion, gehienetan,
QOfagoho hegaldíetarako xederik gabe. Mau da, bere lan origlnalebehin edo behin lirikotasun-tantak isurtzen baditu ere, nort>ait
o^T'>entzel^ edo mojen komunitateren bat festaren batean alaitzeko
^ t a liturgian Jainkoaren Merriaren otoitzean kantatzeko etab.,
jarrtak motdatzea zen haren joera. Bertso Jarrt horietako

batzuk, esaterako, hlleta-elizkizunetan kantatzen diren ” Eska deza
gun (eskatu daigun) hilaren aide" izenekoak hor geldituko dira betiko.
Bertso eta olerkien itzulpenetarako zuen erraztasun eta egokitasuna behin eta berrlro gogoratu dute batzuek eta besteek, eta guk
geuk ere bal lan honen lehen zatian; Joan Qurutzekoaren olerkien
itzulpena eta batez ere haren Kanfij Espirituala ('Cántico Espiritual')
dira diogunaren lekuko.

Irakurketa dela eta
FITO RODRIQUEZ

Aspaldidanik hitatu beharreko zorra daukat euskal letreklko balene ustetan behintzat, Ierro hauen bidez artoa opilarekin ordaintzeko asmorik ez badut ere, ene gogoetan irakurzaletasunarl
buruz metatzenjoan zaidan zama hura interesatuekin partekatzera*'oak zertHobait arinduko dldalakoan, zurengana doa idazki hauxe,
i^*zko irakurle horl.
"Artoa opilarekin pagatu" erablll dudalarik, esamolde ahokarla,
lokuzioa, ari r^aiz idazten euskal irakurleak ohikoz aditu bide
hitz idatziaren bidez uler dezan. Kontra-esan honetan, inoiz ez
^'obeto adierazia, biltzen baita gure kultur egoera, hau da, ahozkotJk
riahiz euskararen herrltik mundura Joan badoan sorkuntzaegongune digloslko argltzailea. horra, beraz, gure llteraturaren
ardalza eta, tM e batez, euskal sorkuntzaren akullua dena, euskaraz^ 'rakurzafetasuna ulertarazteko abiapuntua, bada.
^tor>a hemen absurdoaren bldezko froga; Euskal herrlko Uni^^*^<lsitateko bl errektorek (aurretik blak euskararen errektore-orde
) Euskal Unlbertsttateak behar duen unibertsitate ereduaz
afgitaratutako proposamen hausnartuan, 258 orrlko liburuaren koeuskaran buruz arltzeko hamabi orri soilik eman dizkiote^
^ gainera, garrantzitsuagoa dena, bertan eskainitako erreferentziaunibertsitate ereduak, AEB, Brttainia handia, Australia, Frantzia,
tlorvegia eta at>ar iuzean, ez bide dira inoiz aintzakotzat hartu
*2kuntza ukif^en egoera diharduten unibertsitateak, Suitza edo Bel®Ka. esaterako.
P® *«2j.l./5alabuai p. (2003) Unibertsnatea eia eushal gizartea, gaur. Parrne-

iairu^.

Qurean, beraz, goi mailako euskal kultur erahundeaz arltzerakoan, hizkuntza uklpen egoerarl errep)aratuko dion kasuren azalpenarl ez dlote garrantzlrik ematen ez eta horretaz arduradun naguslak
Izandakoek ere.
Zorltxarrez gauza t>era alpa genezake edozein kultur arloren
Jardunaz arltzerakoan, berdin zlnemaz, hezkuntzaz, llteraturaz,
antzerkiaz edo Irakurketaz ari garela golan adierazi hizkuntza uklpen
egoera eta, horrekln t>atera, gure hizkuntza literarloak denbora laburrean ahozkotlk idazkira nahiz euskararen herrltJk mundura emaniko
jauzia ez ohi da aintzat hartua nahiz eta, ezinbestean, baldintzagarrla
izan 0 5 0 . Mizkuntzazko adituen artean joera hau aski zabaldua bada
ere^ kultur ohituraz ari garenean, euskararen egoera sozlolingulstlkoak edozein hizkuntza eremuren ekoizpena baldintzatzen duela
ezln da alboratu eta, nik behintzat, ez dut Irakurzaletasunaz arltzerakoan hori eglngo. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Planak, Etxepare Institutuak edo kultur ohiturez egin ohi diren inkestek ez dute egoera
euskarazko ekoizpenetatik aztertu, eta are gutxiago proposamenih
egin, indarrean dagoen elebitasun diglosikoan oinarritu izan ohi direla baizik^.
(Bestalde, irakurketa usadloak ikertzerakoan, John Ruskinen
eta Marcel Prousten artean izandako polemlka zahar berritua hartu
nahl dut hemen erreferentzlatzat horretarako, Prousten "5ur la lec
ture" testuaren ene euskal bertslo kritikoa eskainiz^.
Monek guztiak helburu Jakin bat badu, hauxe: hala euskal kultur
erakundeen praktiken kntikaük nola irakurketaren teorta krlökoOk
ere. euskal letretan egun beharrezkoa den "irakurketa plana'ren
aldarrikapena behar bezala gizarteratzen hastea.
Horretarako, Jaklna, ikuspegi antropologikoa, sozJollnguistikoa
eta psikolingulstlkoa, pedagoglkoa eta literartoa Jorratu behar izango
dugu.
(1)
(2)

(3)

Bernárdez, C .(2008) Cl len^jaje coma cu/tura. Alianza, riadrtd
Rodriguez. P (20 1 1 ) "EusKal Uteraturaren sustapenerako p>roposamenaK m
Euskal hemaren Adiskideen Elkartea/)V>kjo M itxeler^ hitzakMak (Maiatzak 19).
MiztakUa KMkjasoa du.
Testu hauxe 'M e rc u re ' argitaletxeak 1906an kaleratu zuen Pansen Proustek
berak F^usWnen ‘ Sésame e l tys'izeneko itzulperaren hrtzaurre g ba eta niK '
La BibHothéque électronique du Q uét>ec'en t>tde2eskuratu dut.

Qoazen, bada, honetaz guztiaz gure proposamenak zehazki
azaltzen joatera...

1*

Euskal irakurketa, euskararen herritik mundura
eta ahozkotik idazkira

Qure kulturaren egoera agertarazteko 2005ean Qlrona antolatutako WII.Qaleuscan erablli nuen adlbidea hartuko dut ablapuntutzat*.
‘ Mitzetik hortzera" ETBko bertsolarltzarl buruzko programan
1994an Bernardo Atxagari eglnlko elkarrtzketa hizpide hartu nuen
I'teraturaren eta ahozko inproblsazloaren dagoen etenaz Jarduteko -Abogaren ustez, ahozkoarl komunlkazioren premia dagokion
bitartean idazkiak ( eta irakurketak...) ez omen du, berez, komunl^'azioa bilatzen norberak bere buruarekiko ez bada ere^.
hau da, nolabalt, 5arrlonaindiaren hitzetan " idazlea zeu zara,
'^akurtzen duzulako"'' izenbuaiarena. Idazketak irakurketa propioa
oinamtzat eta literatura, ondorioz, monologoa dugu, nonbait,
delogoa baino gehlago. Izan ere, ahozkoaren esanahl partekatua,
testuingunj jakln t>aten arabera aldatuz doan heinean, izkiriatutakoa
9^*^iago izaten da ekintza kognttlbo l>akartia glzarte ekltaldi komuni^Oboagoa baino^.
Ez dugu, beraz, ez idazketarako ez eta irakurketarako ere, tesargitasun konnunlkatiboa lantzen, ezta ulermena ere, ikuspegi
'Hterpfetatlboa eta sortzailea baizik®, t»lna horretaz aritzeko, aurre-

^
™

Rodn^jez, F (2005) “Asteasuho Irazuren berbah eta izknbuah" In Tradlzio eta
’^^dentzia. A ssoüaoó D 'E scriptors en LLengua Catalana. Bartzelona. 159/144
orr.
Aipatu grabazioa \M abonako ’ M intzolan" ahozko lantegian dago kontsultagaiIkuspegi horreWn bat eglten dut. Ikus Rodriguez, F (1998) ’ Ahozkantza
2ön ahoskantzaren mguruan zenbait zehazkizun" in Cuskara m intzatuaren
w onkak. ibaeta Pedagogía. Oonosöa.
^®"*onairy»a, J. (2010) Waziea zeu zara. Irahurtzen duzulaHo. MIK ttasl. Donostta
f^oc>r*^jez, P (2006) “ Crrealttatea, errepikapena eta desbefdintasuna
sofkunca Uteranoan* m From Ptato 's Cave to the /ntem ei.O ntotogy Studies
^ BeHaterra ArgftaJpenak UAB.Bartzelona..35Q/340 orr.
S ^d e t. C. & Qutttemin, 5. (2010), ‘ Com préhension, interprétation e t souci
^
langue' tn XI. RerKontres des c h e rd ^ r s en dtdactJque des littératures
(Enseigner les littératures dans le soud de la langue- 2 010. Oer>ève.).

rantzean, aukera izango badugu ere, Jarraitu aurretik, hona hemen,
hau behar bezala ulertzeko duen garrantziagatik.J. L. Dufays ikerlarlak, laburblldurik, planteatzen duena.
Dufaysen aburuz, hiru motatako irakurketa ezberdinak egin daiteke. Irakurketa ktasikoan, eskolan landu ohi dena, testuen ulermen
zuzena da helt>urua. Monekin batera bai idazklaren testulnguruaren
berrl eta t>aita egllearen ezaugarriak ere landu izan dira testuarekiko
Irakurleak duen harremana guztlz "Integratua " izanik, hau da, Irakurlea "testuan" sartzea bllatzen da.
Beste Irakurketa mota t>at moderniaren eskutik datorrena litza
teke, zelnean hala hizkuntzatik noia irakurgaitlk ere dlstantzia hartu*
nk, Idazlea ez den aintzakotzat hartzen eta Idazkla, etengabe, interpretazloaren bidez, aldatuz doan Irakurlearen arat>era.
hirugarren irakurketa-estiloa "dialektikoa" litzateke eta aurreko
biak bilduko lltuzke. horretan ulermena eta interpretazloa dira helburuak, baita idazkiarekiko Inpllkazloa eta distantzlamendua ere. horwe
litzateke, t»da, landu t>eharrekoa.
halere, irakurketa literario bezala ulertu Izan dena denboraren
podenoz aldatuz Joan t>ada ere,^ orain arte ez dira batera hartu izan
testuen garapena bera, halen testuinguruen aldaketa eta haiei bu
ruzko iruzkinak. Ikuspegi osatu hori Qenetteri zor diogu^. Bere ekarpenak literaturarl buruzko kontzeptua aldatzea lortu zuen eta, horren
arabera, literatura eskolaratzeak ez zion ekin aurrerantzean, aurretik
bezala. Ilteraturah buruz hitz egitearl, literatura egitearl baizik.
XIX. mendean eskolako ikasleria "glltzapean" egonik, llteratura
ren didaktJkak, gizabar»akoen garapena baino ^ h ia g o laridu nahi
izan zituen nazio-kode komunikatibo-estetikoaiv. Irakaste-tankera
horrek beret>lziko garranlzia ematen zion tradizioaren ezagutzarl
(idazleen t>lzltzel eta halen kronologian oiriarrltutako "kanonarl*) eta
ikasi beharrekoa memorian oinarrltzen zuen. Ikuspegi horrekin, irakurHetak idazketarako t>allo behar zuen. Beraz, horretarako, gramatJka nahlz erretorika klasikoa ardatzak izaki, r^azio-kultura elitlstaren
(1)
(2)
(3)
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t«rprodu2itzeari eKiten zion adibideak zirela m edio^ Idazkera eredugarriduntzat Jotzen ziren nolabaiteko "zerrenden" edo "katalogoen"
bldez, literaturaren maisu-lanak eta Idazie ioratuak ezagutarazi beha
rra zegoen. Eta ikasleak Iruzkinak egiten ikasi behar bazuen ere,
Idazlearen irudlpean (haren bizitza edo garaia kontuan harturik...)
egin behar izaten zen era zurrunean.
Aurreko nnendearen hirurogeita hamargarreneko hamarkadan,
aWiz, Irakurketa krisialdia hasi zen zabaltzen gizartean eta horrek
literaturaren didaktika-arloan aldaketa sakonak ekarri zituen^ aurreko
ereduak aldaraziz. Mandik aurrera, ikasleria ez da era kolektlboan
soilik hartua izango, baizik eta ikasle bakoitzaren garapena kontuan
hartuko da aide betetik eta. bestetik, Ikasi beharrekoaren garrantziaz
ohartunk (irakurketa-ldazketa), hizkuntza eta literaturaren pedagogia
garaikideajaioko da^.
Ez da aurrerantzean onartuko t>esteen imitazio scila egitea,
3dit)k}e literario historikoek zilegitasuna galduko dute eta llteraturaren didaktika-arloan egiten dena hasiko da ikuspegi p>edagoglko
batetik ikertzen. Testu t>erriak hartuko dira eskolan erablttzeko, didakokarako, hezkuntzaren sozlologiatik eratorritako kritikei aurre
nahian'^. Eskolak glzarte-ezberdlntasunak errepikarazten la*
^n tzen zuela agerian geratu zen eta, horretan, literaturak ftjntsezko
iuntzio ideologikoa betetzen zuela salatu zen. Mori zela medio, elitls'^ ^ re n aurkako borroka ere hasi zen zabaltzen eskoletan eta tes
tuak literatura izatetik “dokumentu" izatera pasatu ziren^.
Literaturaren gutxiespen honek literatur zaleen oldarra ekarri
2 ^ . testuen balioak, irakurketaren plazera eta gustu estetikoaren
aldamkapenak eskola-jardunbidera eramanez^.
^^astapenetatik, ordea, literaturaren pedagogia bi ardatzetan ga-
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ratu izan da: irakurketan eta idazketan. rtaiek egin ohi diren esOlo
didaktlko guztientzako oinarrlak dira nahiz eta. Inolz, lan hon testu
eta Idazle "kanonlkoen" bidez landu edo, aldlz. testuen sorkuntzari
ekln, Kontraesana izan arren. idazteak eta irakurtzeak betl ekarn du
zllegltutako ballzko kanona delakoaren kritika eta. bestalde, testuah
asmatzeak betl sortu egin ditu adibidezko eredu zilegituak.
Beraz, zorlonez, honetaz guztiaz eztabaidatutakoak llteratura-objektu pedagogiko gisa ulertzeko bldea ellkatu egin du eta, azken
finean. ikasleak eskolan eglten dituen ohiko irakurketa-idazketa
Praktiken garrantzla azpimarratu du.^
Moni esker, bada, esanahien gainetlk zentzuaren produkzloa
bera ez da kanpotlk datorren testu aldaezin t>atetik abiatuko Ikasleak
edo Irakurle bakoltzak. bere esperlentzia oinarrl izanda. emango dion
ulermen argitu berezitik baizlk^,
Testuen malla jasoaz kezkatzen zen llteraturaren dldaktikaren
ordez, gizat>anakoek sorturiko testuen ikerketa da Ikuspegi horretatik landuko duen idazketa-irakurketaren objektu pedagogiko gisa
ulertu duena.
Morrekin t>atera ikerketarako blde ugan ireki izan dira, Murbilpen
pslkoanaliükoak, O^olland ^edo Jouve^...); soziologikoak (Adomoren
itzalpean^ Lafarge® edo, t>este ikuspuntu batetik, Bourdieu^...); esteükoak (Iser®. Marghescou^; historikoak (Chartier^®); egiturazkoak
(Eco^^ ,Adam ...) edota semiotikoak (Barthes^^...)(1)
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Halen ondorio pedagogiKoek kolokan Jarri dute literaturarl egin
chi zaion hurbilpen hlstorlzlsta eta, haren ordez, irakurketa-idazketa
iiteranoa saiatu dira aztertzen testuekiko distantzia nabarmenduz eta
injzkln partekatuak garatuz
Bide horretan kokatzen da Irakurketa lantzeko proposamen hau.
ikasteak t>ehar du irakurrl, idatzi eta irakurria izan, eta hori eskain
tzeko proposatzen dugu llteratura-ariketa hau
Literatura malte dutenen galdekizun eta, era t>erean, eskaera
ere bada berek duten xera hura, irakurtzeko nahiz idazteko grina
irakasterik ba ote dagoen, alegia.
Cskolak Irakurtzen eta idazten irakasten duela begi-bistakoa izan
arren, ez omen dago horren argi idazteko edo irakurtzeko zaletasuf'ak irakasgarrlak izatearena.
Literaturarekiko joera haiek nahl beste besterenganatu ahal Iza
teko. ordea, noia blderatu behar ditugu dauzkagun ballabldeak? ho'■®r>gana bideratu behar ditugu? Zertan oinarrltu behar ditugu gure
ahalegin adoregabetuak?
Dlotenez, Qrezia zaharrean, jakintza helarazteko aukerari kuku
^ h nahl izan ez ziotenek, horretaz guztiaz itaun egin zloten filosofo
adtlu baü. Mark, lasaitasunez, honakoa ihardetsi zien:
— "Ckar ezazue hizketan dahlen edonorl"
flaiek, berriz, erantzunaren xalotasunarekin harrlturik, haur,
ernakume, pertsona nagusi edo greziar jatorrlzkoa behar ote zuen
QaWetu zioten eta filosoforen erantzuna hauxe Izan zen:
— 'Mttz egiteho gauza den bitartean, esMaboa Izan arren, dena
ihasiho du, balta Jahintza maitatzen ere. "
ttorl izan da, besteak beste, greziar jaWnduriaren ikasgala: eskotetako ordutegien mende ikastera kondenaturik dagoenak irakurketaren eta idazketaren zaletasuna eskura dezakeela..., hizketan Jakl•^ g e ro .
Marcel Proust, horretaz konturaturlk, irakurzaletasuria sustatzeko
F^skinen ingelesezko testuak frantsesera egokltzen hasi zen
“5ur la lecture" saiakera eman zigun haren hitzaurre gisa.
Bere ekarpen kulturaren garrantziaz ohartzeko, hala Qhandlren9an noia orduko Alderdi Labortetan ere hainbesteko eragina Izan
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Ruskinen azalpenak, Prousten literatura eglteko modua ere
aldatu zuela. Hau da, hura argltaratu ondoren (1906an) zergaök
alboratu zuen Parlseko giro mundutarra eta hll arte (1922an) "A la
récherche du temps perdu" idazten aritu zen?^
Ordura arte eramandako blzitzarekin erabateko haustura tzan
zenak idazteko modua ere birmoldatu eta "Du côté de chez Swann"
horretan antzematen zalon idazkera berrlarl bidea zabaidu zlon,
oraln, zorlonez, Joxe Austin Arrietaren bidez euskaraz irakur daitekeena^. Baina Proust ez zen aszeta izan, ez eta sinestuna ere,
baina..., egltasmo sendo bat bazuen, ordea: izkirlatzea.
Marcel Proustek, idazketaren bidez, ez zuen soilik literatura sortu
nahi, naturak dakarren ezinbesteko amaierart zein ahanzturart aurre
egin baizik. Proustek, "5ur la lecture" Izango zen "Sesamoa eta
Llllak’' itzull eta testuaren hitzaurrea eta kaleratu ondoren, bere bu
rua eskaini zuen idazketarako, hizkuntzarekiko tolesgabeko konpromisoan. Literatura dela medio, hizkuntza eta mundua ahallk eta
hot>eren ulertzeko eta ibiltzeko. Hórrela idatzi zituen ”A la récherche
du temps perdu" osatzen duten zazpl zatiak, hamabost liburuak, lau
mila om eta miloi eta erdi luze hltz. Literatur genero guztîetatik
zerbalt duen horretan lit>uruen xarma islatzea erdletsi zuen.
Batzuentzat eleberria, besteentzat poema, saiakera-ahalegin
handla niretzat, non, genero literario hom dagoklon funtsezko ezaugarrian antzeman dakloke: idazkera, irakurketa pertsoriaia beraz,
dela bide errealitatea ezagutaraztea.
Mori noia landu erakutsi zigun Proustek, hori egiten noia irakatsi
saiatuko gara Ierro hauen bitartez^. Izan ere, lan honen hastapenetan adierazi bezala, zor handia dut kltatzekoa Proustekiko. Euskal
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icJazteen Elkarteko lehendakarla hautatua izan nintzenean, irakurzaletasur>a sustatzeko bidean Proust euskaraz behar genuela egin nuen
aldam^eta oraln, berrlz, golan aipaturlko Joxe Austin Arrletaren ekarPWia tzateaz gain, "5ur la lecture"ren ene euskal bertslo komentatua eskaintzea natorklzu, irakurle^.

2 - irakurketaz (M.Proust)

"Beharbada, ez al dira haurtzaroan gure liburu Huttuna Irahurtzen
Dâsatutako uneaK ia blzitu ere egin gabe pasatu eta utzltakoah,
(^¿•garrienah izan direnak? Qauza gehienetan, ematen zuen, besteentzat asebetegarr/a zena, guretzat, ordea, errefusagarria zela eta
^^àlane egiten genuen, errefusatu, izugarrizko piazera lortzearen bi<^an ohiko oztopo balitz bezala, adibidez, lagun batekin Jolas egiteah ematen zigun une interesgarrl hura, erleak edo eguzki-izpiak
^^^^T^kJetik begiak jasotzera behartzen gintuena edo, otorduko jakiek
^àginda, arrêta aldatzera behartuak ginenekoa, eta guk ja k i haiek
baten gainean uzten genituen, ukitu gat>e, geure buruaren
gdinean eguzkiak zeru urdinaren indarra leuntzen zuen bitartean, eta
gelditzen zen Jan t>ehar genuen afaria, eta azkenik, berehala,
utz/tako liburu-atala irakurtzeari ekiten gen/on.
horrek guztiak irakurketaren bidezkotasun-falta uzten zuen ageeta aldiz, oroitzapen horren goxoa guregan (aglan orduan mal^àsunez irakurtzen genuen hura baino goxoagoa), ezen orduko //bubegiratzera Joango bagina, igarotako dent>oraz gordeko geni^iJZkeen almanaka bakarrak Izango llrateke, non dagoeneko trauten
^ duten ur uherrek orduan Islatzen zituzten etxeen irudiak, aipatu
^•burxjen orrialdeetan berriro ikusteko esperantzarik ez genuen
sattzen. tiork ez ditu gogoan orduko Irakurketak, opor garaian egin^^^*^oak, zeintzuetan egun bateko orduak ezkutatu ere egiten ziren
jarra/ka eta, horrek emandako lasaitasunak, babesa ere eman
^ zigun. Ooizean, parketik itzultzean, Jende guztia paseatzera irten
®^*<^en. ni Jantokira joaten nintzen, otordua artean um jtl zela, Félií l)
—
W
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C/e zaharra besterih sartuHo ez zen tokira, eta hura ere islllk, non nih
ez nuheen ondoan lagunik izango. irakurketa bakarrik ttaizik, t>aina
paretan eskegitako plater margotuak edo aurreko eguneko omn/<
gabe zegoen egutegiak, edota baimenik eskatu gabe hitz eg/ten
zuen t>eheko suak, zeintzuek beren hitz Janoz, gizakien berba
zentzugabeek ez beza/a, ezin izango zituzketen liburuan irakurritaho
hitzak ordezkatu. Auikian esertzen nintzen, beheko egur-sutatik gertu eta t>azkarltan. osaba goiztiarrak eta lorezainak esango zuketen:
"ez dator òatere gaizki sutondoan egotea, ona da, goizeko seietan
izugarrlzko hotza egiten t>aitu tiaratzean, Fazkoarako zortzi egun
besterik fatta ez izan arreni" bazkari aurretik, zoritxarrez, Irakurketan
amalera eman t>ehar nion eta artean tueste bi ordu gelditzen ziren
hoizean t>ehin. uraren putzuak eragindako hotsa entzuten zen eta
Jendeak begiak altxatzen zituen itxitako leihotik begiratzeko, hantxe,
gertu, lorategiaren inguruan zegoen ilargi-erdia adreilu eta azulejuzko bidean: pentsamendu elkartuak, zeru haietan eder, zerua kolore an/t^ehoa eta eiizaren kristaletan islatuta herriko teiiatuak erakutsiz; ekaltz ondoko zeru triste haiek, eguna bukatzear zeriean
ilunat>arrak ziren. Zoritxarrez, sukaldariak mahaia atontzen zuen, isilik egingo ttazukeen sikiera, baina ez, "ez zaude ondo hórrela,
mahaia hurbilduko al dizut?" esatera behartuta sentitzen zen. Eta
nik, t>emro, ihardesten: "ez eskerrik asko", Izan ere. bertan t>ehera
utzi beharra zegoen kanpotik zetorren ahotsa eta nlrearekin or
dezkatu; bame-ahotsak. ezpainetatik barrura. hotsik gabe errepi
katzen zituen irakurn berriak zituen hitz guztiak, t>arrukoa atera
arazteko eta t>ehar bezala adierazteko: "ez eskerrik asko", eguneroko bizitzari ohiko erantzuna emanez.
Aipatu orduak pasa eta askotan bazkaria baino lehenago jantokira iristen hasten ziren nekatuak paseoa "Méségiise-ren bidetik" egin
zutenak, edo goizean, "idatzi behar omen zutelako" irten ez zirenak.
haiek esaten zuten, gizalegez: "ez dizut enbarazurik egin nahi"
baina, sutara hurbiltzerakoan, ordua eskatzerakoan, otorduaren zain
konplimenduak eginez... idazten gelditu beharra zegoen haien /ngu*
ruan itxura egitenit>ili beharrean, eta halakoari galdetzen zitzaion
'^Idatzi al dituzu zure gutunak?", irrit>arrez, beglrunez, baina "gutun
haiek" estatuaren sekretuak t>ailiratekeen. zorizko ez/nbesteho zerbaiten gisa. Batzuk, bestenk gabe, eseh egiten ziren, nor bere
tokian. hori desanimagarria zen, etom t>ehar zutenentzat adit>ide

Oidrra zelaHoan. eguerdia baino lehen behartzen zituztelaho nire
gurasoah n/rt esatera; "asHl da. Itxi liburua eta goazen bazhaltzera".
Oena prest zegoen. mahaia ongi apainduta eta. zaplaren galnean,
otorduaren buHaeran eharrl ohi zena baino ez zen falta, osaba lorezainaH. eta suhaldarlak, kafea egiteho erabiltzen zuten kristalezHo
gailua alegia. bere tutu eta guzti, fìsikako asmakizunen antzera
funtzton^u eta usain ona zuena, burbuiiek uzten zuten-eta errautsa
t>ettz i^npaia mugituz; baita esnegaina eta marrubiak ere prestatzen
2ituen osat>ak, bet/ modu berean, arrosa-kolore bertsuan utzlz betiere. sibarita òaten intuizioarekin eta koloreglle baten eskarmentuarekin. ¿einen luzea suertatzen zitzaidan bazkarial Hire amonaizekoak platerak probatzen zituen bere iritzia emanez. goxo baina
Eleberri bat/ buruz. oierkiei buruz, berak ulertzen zituen gau
lez, besteen intzietara makurtzen zen emakumezkoen umildadez.
Baina arlo horretan, norberaren gustukoa zena omen zen egia t^akahala ere, bere amak erakutsltako hastapen eta arauen arabera,
hainbat plater kuzinatzeko edo Beetiiovenen sonatak Jotzeko edota
J^ridean konplimenduak egiteko. berak t>eharrezkoa zenaren idela
zehatza tiazuela uste zuen eta, izatekotan ere. t>esteak horretara
hurbiltzen ote ziren deliberatzen zuen. Bide batez, hiru gauzatarako,
^^^rrezkoa zena berd/na zen: era berean egiten zituen gauza
^p le a k, zurrunak eta xarmantak. Errefusatu egiten zituen erabat
^kakJean espeziez osatutako platerak, faltsutasunez musika Jotzea
^ jeodearen abeg/ko/tasunean naturaltasuna galtzea, ba/-eta nor^^‘Cfaren protagonismoa goratzea ere. Lehenengo horzkadan Jotako
^henengo musika-noten edo gonbidapen um il baten aurrean, ba
zekien sukaldaria ona zen ala ez, musikaria Itxurazkoa zen
emahumezKoa be/iar t>ezala hezia zen. Andre horrek hatzak
^ik ba/no hobeto mugitzen baditu ere, ez daki andante sinple bati
<^àgokion emtmoa behar bezala eramaten". *Emakume llraina eta
^kafra izan daiteke, baina bere buruari txjruz horrenbeste hitz egiteak ez dio onik egiten". "Sukaldarijaklntsua izan arren, xerra patatekin behar bezala prestatzen ez daki". Aerra patatekini Txapeiketa
^ e ra k o zailena, hain sinpiea eta hain zaiia, sukaldahtzaren "sonata
Pâteùkoa" gizarte arloan etxekoandre baV eskatzen zalon ordezko
Qàstronomikoa eta, neskame t>atez Jardutean, haln sinpiea den
^ rrtz a baten bidez. zein puntutara/no hezita ote dagoen erakuts
^¿àkeena. Qure aitonak, adorearen adorez, ja k i guztiak beren pun
tuan nahl izaten zituen eta, dena den, sukaldeaz hain gutxi zekie-

nez. Inoiz ezin izan zuenJahin JaHi baHoitza nolz zegoen ongi. Batzuh
hala ateratzen zirela zioen eta beste batzuH hórrela, taina, beren
aburuz, ausaz betiere.5uHaldariari halako ja h i prestatzen ez zehiela
leporatuz, nire amona-izehioah egindaho kritikak, ezin izan zitueo
onartu gure aitonak. Askotan harekiko sesioak saihesteko gure
amona-izekoak, jakiren bat probatu ondoren, ez zuen t>ere irttzia
ematen, ezer esan gabe bere ustea guztiz kontrakoa zela adlerazter)
zuen bide batez. Isllik geratzen zen, 6a/na guk bere begi goxoetan
ezadostasun oinarritua irakurtzen genuen eta, hórrela, gure aitona
sutan Jartzen zen. Aitonak bere iritzia azaltzeko erregutzen zlon eta,
bestearen isiltasunak urduritu egiten zuen. Orduan galdetu egiten
Zion, haserretzen zen, baina berak ezer aitortu t>aino lehenago
hiltzea nahiago zuenaren sentsazioa erakusten zuen: desertak ez
omen zuela behar adina azukre, adibidez.
Bazkariaren ondoren, nire irakurketa hasten zen berriro ere,
bero p/xka bat egiten bazuen bederen, jertdea logeletara zihoanean.
eskaliere b^ikiko malla estuetan zehar nirera nindoalarik, saba/a hain
baxua zuen solairura, non leihotik edozein ume kalera Jauzi baten
t>idez irits zitekeen. tlik leihoa ixten nuenean parean t>i2i zen armagintzako langileak bidalitako agurrart muzin egin gabe, bera dendako
toldoak zabaltzearekin batera egunero hasten baitzen garai hartan
t>azkattzen eta pipatzen ibiltariei diosalak luzatzen zfzkien bitartean
William Morrisen teohak, Maplek indarrean ezarh dituenak eta dekoratu ingelesak, gela t>at ederra, behar dituen gauzak baldin t>aditu
soilik dela diote eta, ildo horretatik, ba//o duen dena, iltze xume bat
bada ere, ez dela ezkutatu behar eta testan utzi behar dela esaten
dute. tiire ohe atzean kobrezko barrak zeuden, paretek ez zuten
ezer, higienismoa zen maisulan askoren antzera. Estetika-ikuspegi
horretatik epaituhk, nire logela ezin zen ederra izan, zeren gauzez
beteta baitzegoen, ezertarako t>alio ez zuten gauzez eta haiek ezku
tatu egiten zituzten benetan t>aliokoak zirenak. Baina ba/iagarnaM sz
zirenak, nire erosotasunaren galgarhak izaten ziren, nire plazeraren
eta nire logelaren ederraren galgarriak. Logela bamean zegoen ohed
iluntzen zuten gortina zuriek, tafetazho ohegaineko W/dueK, edredot
loredunek, batistazko kuxinek, eta haien azpian, maiatzean Mana
lore artean noia ezkutatu, hala gordetzen zirenak eta, oheratzerako,
ilunatiarrean, horiek guztiak kontu handiz tfesaulki traten gainean
ja m ondoren, nire ohearen ondoan marrazN urdinak zituen eda-

fontziaH. berareHin bat egiten zuen azukre-ontziak eta txarrotxoeh
(nire izetak IritsI nintzenetik pusHatuho nituela esanez beldurra safrarazla zidatenaH) osatzen zuten trinltatea, hultuzHo bltartehoaH zi
ren -ondoan zegoen botila batean gordetzen zen laranja-loreen
P^ttarrd beza/n santuaK- profanatu ezinezHoah, ez eta niH solllk
e r^lla k baziren ere, sagaratutaho kallzaren antzera, biluztu aurretik
begiratzen nltuenak, botatzeko eta puskatzeko beldurrez t^esaulklen
Qàtnean ezartzen ohi ziren artilezko estola halek, arantza eta guztl,
tfdkurtzen bukatzen nuen bakoltzean eta Jaistera nindoanean, niitsatslta jaisten zirenak; kristalezko kanpala non penduluaren
^rne-muglmendua, lore zahar sentimentalaren modura, t>aina astugelditzen zenean Inortxok ere, erlojuglleak saibu, berriro
^tiianjarrí ezin izango zukeena; mahalzapi zuria, aldare baten apalnmoduan mesanotxean jarria, bi pitxerrekln, M storen Irudiarekin
^ ezpe/-adar bedeinkatu batekln, aldare nagusiaren antzera (baina
^raderah artilez trabatuta), ezen t>atek ezin zuen musuzapi bat hartu,
^^rfstoren Irudla t>era, p/txer sakratuak eta ezpeikl t>edeinkatua erorrarazi gai>e eta. norbera ere trabatu gabe; gorentasun hirukoitz horrek,
^ le z k o gortina txlklak, muselinazko gortlna handiak eta bonudun
QOftína handiagoak, azken hauek elorrizko zurlek alalturik, traina aski
^^^^tàstuak hala ere beren golko egurrezko ardatzak mugitzerakoan,
egiten zuten ielhoa irekl beharraren nahla, lehenblzikoarekin
edo tngarrenarekin nahaspilatuta eta askatzea lortzen nuenean, hirusartzen zen benetako elorrlondoa edo enararen habia
^^^atekeen eta. itxuraz horren sinpiea zen leihoaren ireklera, ezin
nuen inolz behar bezala burutu beste etxeko nort>aiten lad^^fTtzank gabe; gauza horiek guztiak nire t>eharrel erantzuten ez
^^enak eta, Inorentzat ere batere erosoak eta eraglnkorrak ez
Zirenak ziren, taina nire gela t>ame-gogoetaz betetzen zuten Inolz
‘oreek, harresl zaharrek edo blde-ertzeko zuhaitzek, beralek egoieho tokia hautatu ohi zezaketen gogo t>erdinez. Bizitza fasala eta
ànttza. misterlotsua zen hura, non nire pertsona era berean galduta
^ hezita zegoen; horrek bihurtzen zuen nire gela kapelu mota bat,
^ eguzWah, nire osebak lelho gainean ezarritaKo kristaltxo gorrlzko
zerak zeharkatzen zltuenean, paretak arrosaz tindatzen zituen, gortietorri-hosto irudien moduan, izpi arraroak. kapelu txlklak sorôiz, beste eliza haridiago baten barruan ba/ego tázala, zelnean
knstalak eta kanpai-hotsak banuraino sartzen ziren elizaren
SertutasünarengaüM, nahiz eta Jal handietan urtaroek lorez batzen
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eta, teilatuen gainean, apaiza agurtzen nuen leihotiK nire
izebaren Itzulera agurtzen nuela edo ogi bedeinhatua zeharren Homho haurra /husten nuela Iruditzen zitzaidan. Browneh ßotticelllren
udaberriaz eginiho argazhla zela-eta edo Lllleho andre ezezagunaren
margoa, blah ere Mapleren geletan tximiniaren galnean zeudenah,
William Morrlsek onartzen zuen edertasun hutsalaH zirela, eta nire
gelan, aitortu behar dut Eugenio printzearen grat>atu batez ordezHatuah izan zirela, Eugenio izugarrla bezain ederra bere dolmanean
sartuta, gau batean tren-maHlnah eta Hazhat>arrah eragindako zalapartarekin batera bet/ bezain Izugam eta ederra aurkitu nuena ge/to*
kiko jantoki baten atarían, non gozoki marka baten Iragarkiarena
egiten zuen. Gaur, nire aitonak saltzalle batek emanda hartu zuela
uste dut, oraln eta bet/ko nire gelan dagoena. Baina orduan ni ez
nintzen bere jatorriaz arduratzen, hura m isteriotsu tiezain zaharra
iruditzen zitzaidan eta ezln nuen bururatu nireaz galnera ale gehiago
egon zitezkeenik, hura ba/tzen nire gelaren biztanie iraunkorra eta
neronek t>erarekin tratera blzi txste rik ez nuen egiten tokl tterean
eta injdi bertsuarekin. Oraln, duela asko, ez dut ikusten eta aglan
gehiago ez dúdala ikuslko uste dut. Baina zoriz aurkituko t>anu
BoWcelliren udabenlak baino gauza gehiago esango llzkldakeelakoan nago. Gustu oneko pertsonek beren etxebizltzak maisulanez
apain ditzaten utzl nahl dut eta egurrez landutako irudiak halen
balmenez alboratzen ditut. Gustu oneko pertsonei utzl egin behar
diet beren gustuko geletan bizltzen eta halen espazioa betetzen. tiiri
dagokldana bakarrik bizl eta pentsa dezaket gela t>atean, non dena
sorkuntza den eta hizkuntzan bertan ere nireareklko ezberdinak
diren besteen t)izitzak dauden, nire gustukoak ez direnak. non nekez aurki daltekeen nire gogoeta kontz/entea, non nire inidim ena
nirik ezean m urgiltzen den; bakarrik zoriontsu sentitzen naiz hoteletan non oinak -geltokien edo kaien edo elizen ondoko kaleetankorridore hotzetan ibittzen diren kalefakzloaren berotasunetik ihesi,
non auzoaren karta bere pareta hezeetan islatzen den, non hots
t>akoitzak Isiltasunarl tokla kentzen dion. non gelak usalna duen
haizeak gartiitu nahi Izan arren eta sudurrak ehun aldlz hausnartzen
duen injdl bat t>estearen atzetik. kanpoko eredu, gogoeta eta gordetako oroimen haiek bameratzeko; non anatsaldean gelako atea
irekitzerakoan, bertan blidu den blzitza guztia bortxatzearen sentimendua sentitzen den, eskuz esku hartua balitz bezala eta, atea ttxi
ondoren, gelara sartzean, mahaira edo leihora, eseri egiten da nor-

£>era aurreko guztlarekir) promlskuitätean, kanape gainean garai ba
teko Pariseko gustuaren lldoan eginlkoa, norberak ukItu eglten du,
gertutik eta lotsaz, hemen eta hor aurretik egondako blluztasuna,
gauzak jarriz gelaren jabearena eginez, arima besteenaz betez, gort/*
netan, tximinietako burdlnetan, alfonbra gainean olnutslk Iblllz, hó
rrela bizitzak sekretu horl guztla glltzapean hartzen duela sentitzen
da. norbattek krisketa Ixten duenean, dardarka, ohera Joaterakoan
eta malndireak aurpegl gainean jartzen direnean, hurblletik ellzak
Ofduro bere solnua maltemlnduen nahiz hlldakoen lo egln-ezlnari
jotzen dion bitartean.
Duela ez asko, nire gelan Irakurtzen art nintzelarik, herritik kilo^’Tetro tiatera zegoen parkera joateko ordua zela ohartu nintzen.
Bàina, jolasean aritu ondoren, nl asKarta bukatzen salatzen ah
n/ntzen eta t>elar gainean utzltako liburu galarazirantz nindoan. Plxka
bat umjtJrago, parkeak zituen toki m isteriotsu eta aski basatietan,
^irekak bere ublde zuzen eta artlñzlala utzl eta, bertan amuarralnak
^Itoka zirela. parkearen langa zeharkatzen zuen gero eta azkarrago
ibai bihurtuz, geografía/^ erabill ohl duen lexlkoaren arabera bederen
-izena tialtzuen ibalak- eta ez zen zabaltzen behar t>ezala (antzaren
^ estatúen artean pass zen berbera ote zen?) t>ehlek lo egiten
zuten belardlen artean txllarrak itoz, oso larre uherrak horregatik, eta
herriareWn muga eginez, erorltako dorreen aztarnen ondoan, trd i
Aiokoak omen zirela zlotenez. beste aidera zlhoazen, elorrlek eta
oteek mugatzen zituzten t>ideHkak, Infínituraino naturalkl galduz,
ezezaguna/< ziren beste herrietara Joanez. Parkeko t>eheko aldean
^s^ria jaten art zen jendea antzaretatik hurbll utzl eta korrlka
fgotzen nintzen golko erplneraino labinntoan barna, non, la aurklezin
bihurtuta, hurritz kimatuen azpian esertzen nintzen, zainzuri eta
'^arrubie/ begira, zaldlek txjeltaka Iblllta ura ekartzen zuten putzuaren ondoan, ate txuri hura, golan zegoena, parkearen amalera zen.
^^3nd/H aurrera, m itxoletak. /^patu erpin horretan. isiltasuna oso sa
cona zen eta aurkitua izateko arrlskurlk ez zegoen. Are gozoagoa
^en um jtiko garraslei esker, haiek behet/K deltzen ba/n/nduten eta,
'noiz edo beh/n, hurt>ildu ere egiten ziren, lehenengo aldapak gaindieta, nire peskizan nonahl, gero atzera Jotzeko aurkituko ez nlndutelakoan; eta orduan t>atere zaratarik gai>e, kanpalekjotako urrezko
50/nuena ezik, haiek lautadetatJk, la zeruaren atzetik orduak emanez
abisu ematen zidatela, beren gozotasunaz eta erabateKo islltasunaz.

beste ínolaHo hotsik gäbe, inolz ez níntzen egoten zentat hots jo
ote zituzten zlur. Ez ziren, bada, herrira itzuitzean entzuten ziren
hanpal'hots ozenah elizara hurbildu ahala, gertutih beren Itxura tierreskuratuta, beleen arbei-burua zeruaren hontra nabarmendutahaien soinuaH hegan plaza gainean "besteen hobe beharrez"
Farrearen bui^aeraraino zarata ahui eta gozoah bester/K ez ziren
iristen eta ez ziren niretzat soillH, iautada osoarentzat baizih, hern
guztientzat, nekazari bahoitzarentzat, ez zuten burua jasotzera
t>ehartzen, nire ondoan pasatzean, urrutietaho orduah eramaten zi
tuzten. ni ikusi gabe, ezagutu gabe eta estutu gabe. Etxeratzerahoan, ordea. ohean nengoela, afaldu ostean, arratsaldeho azken
orduek babesten zuten ñire irakurketa. t>aina hori liburuaren azken
ataletara heldutakoan bakarrik gertatzen zen, edota amaierara irtsteko gutxi falta zenean. Orduan, nahiz eta honturatuz gero zigortuko
ninduten eta lo-ezak, liburua bukatu ondoren, gau osoa harrapatuko
zidan, gure gurasoak lokartzean, nlk kandela pizten nuen aldameneko kalean. burdindegiaren eta estafetaren artean, isiltasunaren
isiltasunez zeru ilun eta, era t>erean. urdin hartan eta beste aldean,
gora zihoan karrikan, elizaren atzealde beitz bezain beldurgarrían,
non gauean eskulturek ez zuten lorik egiten. bertako elizatxo histonkoa zegoen, Jaungoikoaren egoitza magikoa, oWata bedeinkatus,
santu margotuak zituena eta gertuko gazte/uetat/í< etorritaho an*
dreak. oilanda antzera herriko m utxurdinei begira egoten zirenak,
t>eren zalgurdi dotoreetan mezatara etortzen ziren enparantzako gozotegian zerbait erosteko eta t>ueltaka zebilen atetik irtenda harribitxiz argitzen zuten ate-aurrea eta dorreko gozoki haiek, eguzkitatik
babesturík, "Done Onoratoak" edo kremazko tortak -beren usain
gozoek nire t>amean meza nagusiaren eta igandearen alaitasunarekin bat egiten zuten-,
Liburuaren azken orrialdea irakurtzean liburua t>ukatuta zegoen
Begien lasterketa bizia gerarazi t)eharra zegoen eta ahotsa. zaratank
gabe hasperen baten bidez, amasa hartzeko soilik egiten nuena,
bertan behera geratzen zen. Orduan, nire t>amean sortu eta askatutako hainbeste trum oi handi ttaretzeko, altxatu eta ohe ondoan
ibiitzeañ ekiten nion, begiak artean gelaren tarruan edo geiatik
kanpo nont>ait fínkatuta nituela. Zeren eta ez nengoen ezer neurtzeko, ñire arimak neurgaitzak t>aitira, ez meü^otan. ez legoatan.
"beste gauza bati beg/ra" nengoen, urrutiko beg/ haiek t>e5terík ez

bainrtuen. Orduan zer? Liburu hura ez al zen hori besterik? hire
àfretaguztia Jaso zuten izaki haiek eta bizirik zegoen Jendeak, t>aina
nire samurtasunik gehiena eskuratu zutenak, haint>e5te maitatu ni
tuen haiek, gure gurasoei irakurtzen ari nintzela nire emozioagatik
imbaaea sorrarazten zietenak, behin axolagabe liburua ixterakoan,
edo dsperduraren itxura eginez, negarrak eta hasperenak eragin
¿izkidaten Jende haiek, ez nituzke inoiz gehiago ikusi nahiko, ez
f^ke ezer gehiago Jakin nahiko haietaz. Aurreko orrialde batzuetatik
l^ona, epilogoaren egileak idatzitako orrialdeak tartekatuz Joan
nintzen urratsez urratsJarraipen osoa burutu nuenaren Jakitun. tialen
t^zitzen ordu t>akoltzari buruz hitz egin zigun egileak. Eta ondoren,
berehaia: "tlogei urteren ondoren Fougéreseko kaleetan barna zahar
^ zebilen zutik artean". fta ezkontzaren Inguruan dastatutako bi
''buruak, izututa eta oztopo bakoitzarekin aiaituz, galnditu ondoren,
^^*9^fTen mailako pertsonala bati esker ezkondu zenaz Jabetu izan
3»f>en, ez genekien zehatz-mehatz nolz, idatzitako epilogo harrlgarri
agidanez, zeru galnean, gure gogoetatik kanpo zegoen
P^ftsona batek, egilea ez zenak, esan egin baltzlgun. LiburuakJarraieduh/ zezan nahl genuen eta, hori gertatu ezinik, pertsonaia
buruz tterriak izatea behintzat gutxienez, beren bizltzei buruz
^ert>^Jakin nahi baikenuen, gure bizitza halengandik aparte zeuden
Q^zetan urtu gat>e, afferrik maitatzea ere ez genuen nahl bestalde,
'^â s u n a re n objektua bat-t>atean desagertuta t>azegoen ere, ordu
batean hartutakoa ez t>aitzen bihar ahaztutako orrialde baten
galnean idatzitako izena t>atzlk Izango, blzitzarekin batere harremanik
zuen liburua alegia eta haren balioaz erratuta egon ginena, lurrari
oraln ulertzen genuen moduan eta gure gurasoek hori guztia
9^diz esan ziguten mespretxuzko esaldi batez, ez guk uste beza/a
f^^f^Jaren eta unitiertsoaren gakoa zirela notarioaren liburuteglan toki
estua hartzen zutenak; Journal de Modes illustré-ren luxuzko
argita/penaren eta Qéodraphie d'Eure-et-Loir-en artean... ñuskinek,
^ e "Erregeen altxon-ei buruz" izeneko idazlanean, irakurketari go^àzarre egin nahlrik irakasten duenez, irakurketak duen garrantzia
aurretik, nire haurtzaroko irakurketa xarmantak alt>oratu egin
^^^f^arko nituzke, ba/na ene ustez, ordea, Irakurtzea soilik ez da ona,
'f’akurtzeareWn t>atera eskuratzen den '*bizipena" baizik, beraz,
^ ftz a ro k o irakurketa xarmantak ez dira alboratu behar, izan ere,
^oim en honek ttedeinkatuak baitira bet/ norberarentzat eta kogniti^
ere bizipen aberatsak baitituzte, berak aldarrikatu nahi duen

irahurketa m ota eglteko batez ere. Zalantza-izplrik gabe, nik ez dut
&ogatu aurretlk erakutsltako forma luzeek, Iragarritakoaz gain, gure
garaian egin genuenak eta gogoan ditugun lekuen Irudlek geuregan
dihardutela.
Malen sorginkeriatik ez nago libre: haletaz egitean llburuez izan
ezik gauza denez hitz eg/ten ba/tut, Izan ere llburuek gauza halez
guztlez hitz egin baltldate. Balna nirl sortu zalzkidan gogoetak Iratzam egin dira, txharbada edozein Irakurlerengan eta pittinka, bidexha
loratuetan galdurik, eraman dute edonor irakurketak sortzen duen
Jatorrlzko ekltaldi psikoioglko horrengana, Indarrez, hemendik aurre
ra plazaratuko ditudan gainerako hausnarketak ulerrarazteko. "frregeen a/txorre/ buruz" ñuskinek Manchesterretik gertu dagoen
ñusholme Izeneko udaletxean emandako hltzaldla dugu. 1864ko
abenduaren 6an, bertako Instltutuaren llburutegla laguntzeko ema
na. Attenduaren 14an bigarren hitzaldl bat eman zuen "Crreg/oen
lorateglel buruz", emakumeei buruz. Ancoats eskolen aide egindaho
ahalegina, nonbait. '^Colllngwood-ek bere '"Life and Work o f buskin'
testu harrlgarnan, 1864.eko urte hartan, Carlyle-ra joaten zenetan
izan ezik h a n tle geidltu zen at home, ñta abendu hartan Manchesterren "Sesamo eta lillak" izeneko ikastaroa eman zuenean, hura bere
idazki ezagunen bihurtu zen, osasun onean zegoela zirudien, bat
gorputzez nahiz anmaz, eta bere gogoeta dlrdiratsuenak utzl zituen.
Carlyle topatu ondoren, egitasmo heroiko, aristokratíko eta estoikoa.
t>erak defendatzen zuena eta hala liburuel noia herri-llburutegiei ere
ematen zien balloa handia zen. Gogora dezagun London Ut>rary
Carlyle berak sortu zuela. Baina guk hemen fíuskinen Ideia horiek
zalantzan Jarri nahl ditugu halen ja to rri historikoan erreparatu gabe.
laburttllduz. eta Descartesen hitzak erabillz, honela labur genezahe
gurea:Baldin eta "liburu on guztien irakurketa beren eglleak diren
aurreko mendeetako Jende ohoretsuarekin elkarhzketa egin ahal
izatea bezalakoa bada", ezin jakin f^uskinek frantses fìlosofoaren
pentsaera lehor horl ezagutu ote zuen. ba/na bere httzaldlan nonahl
azaltzen den idela da, urretan bilduta aglan. nahiz eta bere gustuko
margolanak laino ingelesak deseglngo lltuzketen m oduko aintzak
argitzen dituen:
’^5uposa dezagun, dio gure lagunak, hautatzeko adlna bororxJate badugula, zeinen jende gutxlk duen mota honetako ahalmeniki
Edo, zeinen mugatua den gehienentzat aukeratzearen bideal Ezin

ditugu ezagutu nahl dítugunah... ahal ditugunak balziH, aukeran,
poeta handl bat zein den hausnartu, bere ahotsa aditu edota asHo
daWen zientzíalari bat/ galderaH pausatu solllk. Ministro t>aten Irltzla
eskura dezakegu hamar mlnutuz, edo erregina baten begirada Jaso
btzitzan betì/n. Eta, hala ere, aipatutako hori guztla eskuratu nahi
dugu, gure bizitzak eta gure indarrak ahitu egiten ditugu aipatutako
hort baino gutxlago dena eskuratu nahian, denbora guztia guregandik gertu dagoen glzarte oso bat mespretxatzen ígarotzen dugun
bítartean. Eta gizarte hau, horren handia eta prestua guregandik
gertu dagoela, -ez erregeñk ez eta estatu-gizonik, beti entzutegl batí
50 ez dugu aurkitzen herri-etxeetan dauden llburutegietako apaleían, ez eta entzuten ere gurí esateko daukatena".
Agían esan dezakezue, dio Ruskinek, nahiago duzueia bizirik
dagoenarekin hitz egitea, aurpegia duen Jendearekin eta abar, eta
^^Ofren hontra, irakurketa, berez, ezagutu ditzakegun glzaki jakln^suekiko elkarrizketa t>esterik ez dela Ihardesten du. 5a/atu naiz
ázaitzen irakurketa ezin dela elkarrlzketarekln erkatu, gizakien artean
J^klntsuenarekln bada ere; llburu baten eta adiskide baten arteko
diferentzla ez baitatza beren Jakindurian, beralekin komunlkatzeko
daukagun moduan balzlk, eta horretan, irakurketa, elkarrizketa ez
bezaia, beste t)aten gogoeta Jasotzea da, ba/na bakardadean, hau
da. t>akardade horretatik atera daltekeen ahalmen Intelektualaz gozatzeHo, elkamzketak urtzen duena, adimenak t>erarekin bat aritzea
a/ia/men horl. fíuskinek mota horretako ondorloak atera izan
bdlitu bere orrialdeetan bama, agertzen diren bestelako ustezKo
n/h uste dudanarekin bat eglngo zuketen. Baina, bistan da, ez
zela irakurketaren blhotzeralno iritsl. Irakurketaren t>alioa era/<usteho
^ ^ 0 platonikoa besterik ez digu azaldu. pentsamendu grezlarrak
zuen xehetasun guztiaz. baina, era tierean, halabeharrez, mo‘^em/tateaK ekarrí duen sakontasuneraho galtasuna garatu gabe.
eta guzt/z ere, nlk uste bcidut Irakurketa, Jatorriz bakardadean
/<omun/haz/oa dela, horrek esan nahl duen guztíarekin,
^^^^neK esan izan duenaren aurka. horregatik ez dut uste berah
® ^^en dion garrantzia eman beharko genlokeenik.
Bere izaeraren balloa mugatua da. Sa//oaz mintzatzerakoan. behaurtzaroan egiten diren irakurketak zertan diren azaldu beharra
Lehen aipatutako sutondoan. Jantokian, nire geian, gainean
ártilea zuen t>esaulkian erabat bameratuta irakurtzen nuen liburua.

huiTondoaren Itzalean, parheho elorriaren ondoan, non haizeak ufatu
egiten zuen nire alboan, txintik esan gabe, etzanda, hirusten usalna
sudurretatik gertu, t>egien nekea eta guzti, llburu horl, zuen beglek,
nahlta ere, 20 urtetan ezin Irakurrl izango zutena, nire gogoan,
haren t>eglak hura Ikusi ahal zuelako, esango dizuet zein zen: Théo
phile Qautier~en "f^apitain Frakasa". Eta bi edo hiru esaldi Jator-Jatorrak gordetzen ditut oraino. Ezin nuen pentsatu ere egin beste idazle
batek halakorlk idatz zezakeenlk. Baina haren edertasuna Théophile
Qautier-ek berak ere ez zigun antzematen uzten. Eta nik berah
idatzitako beste liburuak irakurrl nahl izan nituen, zeintzuen esaldi
guztiak gogoan nituen, harenak bezain ederrak izan zitezkeenak, eta
hari buruzko iritzia ezagutuz bere berriJakin nahl izan nuen.
"Barrea ez da berez ankerra, gizakla eta piztía t>erelzten ditu eta
tiom eroren Odisean azaltzen den moduan, poeta grekoak, hiltzen
ez dlren Jalnkoen irrla alsiaren Olinpoan zehar barreiatzen du be
t/ere",
Oolko esaldi horrek sekulako zorabloa ematen zidan. Qautierrek
t>akarrik erakuts zezakeen antzlnatasuna izugarrla zen baina nik hura
gaztelu bat deskrit>atu ondoren idatzi beharrean, eta tio ri behar
bezala egin ahal Izateko lexiko uiergaitza etengabe erabiliz, nik eza
gutu nezakeenaz eta malta nezakeenaz irakurh nahi nuen eta, libu
rua bukatu ondoren, gogoan gorde. Berak esatea nahi nuen zehatzmehatz zer pentsatu behar nuen nik 5hakespearez, 5alntinez, 5ofoklesez, Euripidesez edo 5/Mo Pellicoz, martxo hotz batean irakurrita,
zolari ostikoka nahiz bideetan korrika ibiliz, eta azkenik, libunja ixten
nuen bakoltzean, irakurketa amaiturik, mugitu gabe túldutako indarrek herriko kaleetan korrika zebilen haize osasuntsuarekin ere bat
egiten zuten. tiahi izan nuen, gauza guztien gainetik, seigarren
malla errepikatzea niretzat onuragarri /zango zelakoan-edo, Jakinik,
niretzat egokiagoa zela diplom atiko izatea epaimahaiko legegizon
baino. Baina esaldi t>orobila bukatzean hura mahai zikina deskribatzen hasten zen "non behatzez idatz zitekeen..." niretzat batere
garrantzlrik ez zuten eta nire arrêta merezi ez zuten gauzak; eta
Qautierrek idatzitako beste liburu haiek niretzat eramangarriagoak
eta bere pentsamenduaren osotasuna azaltzeko egokiagoak ote
ziren nahl nuen Jakin.
Eta hau da, beraz, //buru on eta handien funtsezko ezaugarria

(era berean Irahurhetaren balloa eta haren mugak ulertarazlho dizklguna) non eglleak "u/errarazfen" duen baina Irakurlearentzat "bultzada" den. Jakin, ondo daklgu gure jakindurla Idaziearen jakindurla
amaitzen den tokl berean hasten dela eta, nahlko genuke, noskI,
hark erantzunak gurl ematea deslrak helarazl t>eharrean. Balna deslra horiek ezin dira guregan plztu arteak erakusten duen edertasunafen bidez baino. Mala eta guztiz ere, lege singularra, eta era t>erean
Almenaren patuak, (legetzat har t>aitezakegu ezin izango dugula
inoiz inork emandako egia geureganatu eglak geuk sortu behar
dftugu-eta) Idaziearen jaklndurlaren bIdez geurearen ablapuntua blderatzen dugu, eta hórrela, esan daltekeen guztla esan ondoren,
geure baitan hasten da ezertxo ere esan ez digutenaren sentlmendua. SestaWe, beralek erantzun ezin dituzten galderak luzatzen ba/din tiadlzklegu ulertuko ez ditugun erantzunak emango dizklgute.
Izan ere poetek gauzen adierazpenei ematen dieten garrantzla ema^ 2 gero, guk emozioak ere ulertuko genltuzke poetel zor diegun
f^aiiasunaren eraglnez. Erakusten diguten IrudI bakoltzean, begirada
^ leku zoragarrlren baten t>erri ematen dlguna eta mundu osotik
R eizten dena eskaintzen digutelakoan nago, nahiz eta haren mu/^ a n sartzea ezfnezKoa izan. Maeterlinck jaunari edo tioailles andrean *gida galtzazue, arren, hirustaren eta artemlsaren ondoren
bldexkaVk, Zélande-ren lorateglVk, non modaz pasatako landa^eak loratzen diren, zuen llburuek erakutsi dlzklguten tokletan, he'"'■'^ngoah ba/no ederragoak diren haletan bama gldatu, arren". Mllleten iarrera joan nahlko genuke (poeten antzera erakusten tialtigute
i ^ a margolarlek) bere "udaberrta" /Mustera, Claude Monetek berak
9u gkJatzea nahlko genuke Olvemyra, 5ena ondoko ezpondetara,
erreka bera apenas ikusten den terral artean. Mala eta guztiz
benetan, senltartekoen eraglnagatik edo laguntzagatik, kasuall^ e hutsa da halekln Iblll ahal izatea, Maeterlinck, Millet edo Claude
^^onet hautematea halako bidean, hango loretoki edota larrean, /ba/
^^'^doko tokljakln batean eta ez t>estean. Ezt>erdintasunak, munduko
Edozein txokorekin alderaturik, ederrago egiten duena hautemateaislak ematen dio, je ln u t>aü eraglndako sentsazloaren isla da eta
^tz e k o zert>ait ikusi ahal Izango genuhe beralek modu a^olagabean
'^arraztutato edozein tokitan. Manapatu eta, era t>erean, zapuzten
gsftuzten agerpen hauek, t>erarengandlk harantzago joan nahi izan30 bagenu ere, gauzen muina bera da, olhal baten gainean fínkatua,
'^U5m/ra. fta gure begiek ikusi nahl Izango luketen terralaren atzeko

hori margolarltzaren azken hitza dugu. tdazlearen ahalegin handiena.
artista guztiena bezala bestaide, Jende anvntah iHusten duenaren
itsustasunaren estalhia jaso ahal Izatea da, unit>ert5oaren aurrean
axolagatietasunah ematen digun sentsazio-eza. hórrela diona:
Begira artemlsaren eta hirustaren usaina errehen bide estuak
t)esarkatua, Oise eta Aisneko lun-aldeak.
Ikusten ikas ezazu, t>egira, ¿élanderen etxea oskola arrosa eta
dirdiratsu bihurtzearen antzekoa. Eta une horretan bertan desagertu
egiten da. hauxe da hauxe irakurketaren saineurria eta, era berean,
bere ez-nahlkotasuna. Dizlplina bat/ hastapena bestenk ez den horri
ba/no garrantzi handiagoa ematea litzateke. Izplrltuaren mugan da
goen irakurketak izpirltuaren bIdean Jar gaitzake taina ez du hura
ordezkatzen.
Dena den, t>adaude, egon, zenbait kasu patologlko, izplrltuaren
depresloak Jota, eta halek eduki dezakete irakurketaren bidez diziplina terapeut/ho bat, izplrltuaren alferkerla betiko sendatzen lagun
dezakeena. heurastenikoel pslkoterapeutek eman ohi dleten laguntza emango diete horiei liburuek.
Jaklna denez,nerbio-5istemaren makaiuneetan, galxoa, Inolako
gorputz-atal kalteturik izan gabe. nahi ezean amiltzen da, bera bakarrik irteteko aukerarik ematen ez duen putzu sakonean amiidu ere,
eta tierari esku erruklgarrl bezain Indartsua luzatu ezean, tyetiko
bertan geldituko litzateke. Bere burmuina, t>ere hankak, birikak edo
ta sabe/a ondo daude. Ez du ianerako, it>iltzeko, Jateko edo poza
sentitzeko berezko arazorik, nonbait. Baina, aipatutako ekintza ho
nek guztiak gauzatzen ez baidin baditu, hori, behar beza/a ez des/*
ratzeagaVk izaten da. Borondatearen inertzia ez da, berez, beste
indar biologlkoen galera t>ezalakoa, ba/na, haren ondorioak berdir)tsuak dira kanpotik datorren laguntzarik eskuratzen ez t>aidln bada,
sendagileak ez baidin badio t>ere t)orondatea hezten berrlrakasten.
hala eta guztiz ere, badaude gaixo hauen antzekoak, alferkeriagatik
edo axolagabetasunagatik, izpirltuaren tam e-bizltzaren egietaraino
ihsteko gal ez direnak. Oauza ez da, behin bideratuta, ezin direla
bilatu edo beren barne-aberastasunak kudeatzeko gai ez direla iza
ten, baizik eta kanpoko laguntzarik gabe beren txjn ja erabat ahaztuta, munduaren azalean an direla bizitzen, pas/botasunean, plazer
guztien Jostailu, haiek piztuta eta lokartuta eta, lapur batzuen la-

guntzaz ibiltzen zen haren antzera beren izena ere ezin dutela gogo
ratu, aspaldl erablltzeari utzi diotelaho, inolaho sentlmendurih gabe
eta inoizho oroimeniH gat>e eta hanpoHo laguntza eskuratu ezean,
ezin izpirltuaren Indarra t>erreskuratu, zeinarekin beren gogoetarako
eta sorkuntzarako Izaera t>erreskura dezaketen. Beraz, nort>erak berreskurazeko gaitasunik ez duen izplrltu alferrak, besteen laguntzaz
bai^rrik berreskuratu ahal izango du, berreskuratzekotan eta, goian
esan t>ezala, hori gabe ez zalo t>erplztuko sorkuntzarako gaitasunik.
izpirltuaren bakardadetik ezerk ez dio irteten lagunduko berak bere
sorkuntzarako gaitasuna abian Jartzen ez duen bitartean. Eta elkarrizf^eta sakonenak ere, aholku zurrunenak ere, ez diote ezertarako
baiioko Jatorrlzko sorkuntzarako gaitasun horl berreskuratzeko baliagarriak ez diren neurrian. Behar dena, bada, esku-hartze bat da,
hanpotik datorrena eta, berrlz ere, nort>eraren barruralno iristeko gal
izango dena. hau da, kanpotik izplritua plztea baina pizte hori bakardadean jasoa izatea. hori da hori irakurketaren defìnizioa eta, horren
àrabera dugu irakurketa ballagarria. Mota horretako Jendearengan
^u n g a rri suerta daitekeen diziplina bai^rra Irakurketa da eta horl
frogatu nahi genuen, geometreh esango luketen modura. Baina
^>orretan ere irakurketak bideratu t>esterik ez du egiten, t>akoitzaren
^ n tz a k ezin ditu ordezkatzen, Itzull egiten ditu bakoltzak dituen
ahalrrtenak, lehen alpatutako nerblo-patologiaz hltz eglterakoan esan
àezaia, pslkoterapeutak digentzeko sistema erablltzeko gogoa pitz
^zake, edo hankak m ugitzeko grina, edota garuna erablltzeko go90 a ere... bestaWe, izpiritu guztiak, noia edo hala, mota horretako
àlferkenetan murgiltzen direnez, inoiz malia t>axuenetara Jaltsiz, t>a^'o^t^aren lanean lagungarri suertatu ohi dira zent>alt irakurketa eta
*àazie batek baino gehiagok, izkirlatzen hasi aurretik gogoko dituen
'^akufhete/ ekiten dieia esan ohi da malz. Emensonek ezln zuen ezer
*àatzi Platonen orrialde t>atzuk aurretik Irakurrl gabe. Eta Dante ez
da Pamasora Joaten Virglllok iagundu duen poeta bakarra.
^ gure barrenak irekiz, beste inoren laguntzarik gabe ezagutuho ez genituen tokietara sartzeko giltza maglkoa Irakurketa Izan
àenean, hark gure blzitza ere lagunduko duelakoan gaude. Arrlskutda, ordea, izpirltuaren bizitzarako iratzarrl beharrean irakurketak
^ itz a bera ordezkatzen duenean, zeinean egia ez ba/ta agertzen
^’^^^^aren garapenaren bidez eta t>ihotzaren indarrez eskuratu
helburu gisa, besteen llburuetan erakutsltako eztia das-

taUeko gozamen lasai bezain faltsu moduan baizik. hoizean behin,
salbuespenak salbuespen, egia ikuslko dugun bezala. norberarengandik u rnjtl ezkutatuta dagoen altxor eskuraezin bihurtzen da. tlolabaiteko dokum entu sekretu edo idazkl argitaratu gabe edo nekez
aurki daltekeen oroimen baliitzan. Zer zoriontasuna. nekatutako adimenak egla bllatu ordez beste nonbalten aurkitu ahal izatea, demagun herbeheretako abade-etxe batean gordetako orrialde zaharretan, eta. haietara heltzeko norbait zamatu behar bada, esfortzu hon
ez dadila pentsamenduzkoa solllk Izan, materlala balzlk. Dudarik
gabe. hala balitz. bidala /uzea izango litzateke, haizeak Jotzen dituen
padurak zeharkatu t>eharko ballituzke. ezpondetako kanaberen artean Dordrechten huntz-orriz estalltako eiiza ondoan geratu, ubideetan edo haien artean. eta Mesa dardarat/ bezain urrezko kolorekoan
pausatu. non itsasontziek llunabarrak eragiten dituen teiiatu gomen
eta zeru urdlnen Islen artean Igarotzen den; eta azkenik, bldalaren
amalerara a//egatzean, oraingoz t>ehlntzat ez genuhe egla eskuratuko dugun segurtasunik /zango, tiorretarako indar handiak blldu
beharHo dira, Uü^echteko gotzain tx it agurgarriarekin harremanetan
Jarrl. Jansenista zaharraren aurpegl p olit eta karratua duenarekin eta
Amersfoorteko artxlboetako arduradun denarekin aiegia. Egia eskuratzea ez da m isio diplomatiko bat non bidaien. oztopoen eta negózlazioen zoriak ez diren faltako. Baina zer axola dio? Utrechteko ellza
txikiaren Jarraitzaileek. haien tjorondate onez ez digute egia heiaraziko, jende -Karmar^arr/a da, haien aurpegiak ez dira izan ohi hamazazpigan-en mendeko Jendearen antzekoak eta haiekin harremane
tan segitzeak merezi du, postaz bestenh ez bada ere. Emango
diguten estim uak lagunduko gaitu eta halen gutunak gordeko ditugu
harribit>úak balliratekeen. Eta ez dugu ahaztuko gure lltHjruetako
baten bat halei eskaintzea egunen batean, egia aurkitzearen t)idean
lagundu gaituen edonori horixe eskainlko taikenioke gutxienez..
Eta gure ikerketa eskasel begira, monasterioko HbunAegian eginlko
ikerketa edo azterketa motzei begira. egiaren bila aurrekañak besterik izango ez direnak -egia hon ez ahazteko eta gaitzearen arrtsku^
ekiditeko idatzi egingo dugu- oso esker gaiztokoak ginateke harén
t>lla Jasandako eragozpenez kexatuko bag/na; monastenoaren lasaitasuna eta giroa hain dira ederrak, non lekaimeak ñoger van der
Weyden-ek mintzatokian erakutsltako hegal zuriko brokatuak ikus
ten diren eta, gu lanean arí garen bitartean, ham azazf^arren men
deko eriojuak ubideko ur lasaietan islatzen diren udaren bukaeratik

aurrera ispilueH berrisidtzen dttuzten uraren bl aldeetaho orri gabeho
zuhaitzen artean. hórrela esHuratutaho egia gor horl, hausnarheta
eta laguntzeHln batera hartzen dena, aldeHo gutunetan olnarrituta
hartzen dena, beste nort>aiteh zeuHana eta, horretaz Jabetu gat>e
ahaso, ka/erean Hopiatzen dena, m ota honetako egla, beraz arrlskutsuena da gaineraHo guztien artean. Izan ere asHotan historlalariak
edo jaHintsuaH liburu batean bilatzen duena ez da egia bera Izaten,
^aren froga edo aztarna baizik eta Izplrituak sortzen duen norbanakoaren benetako egia blderatu edo iragarri besterik ez du egiten.
¡rakurtzen dakienarekin ez da t^erdin gertatzen, ordea. Irakurtzen
dakíenak irakurtzeagatik Irakurtzen du, Irakurrlta gordetzeko. Bera
rentzat liburua ez da zeruaren lorategiaren atetlk ihes egiten duen
3íngerua t>etírako t>erarekln bat geratuko den Idolo higiezina baizik,
gurtuko duena eta berarekln bat egiten duten gogoetak egin beha
rrean, ingurutik helarazten dion duintasun faltsua ematen diona.
irakurtzen dakienak im tarrez gogoratzen ditu izenak \/illehardoulnengan edo Boccacciorengan, Wrgíl/orekin lotuz. Jatortasun/k ez
duen haren izplrituak ez daki liburuetan bera indartuko lukeen muina
'So/atzen, forma guztla jasotzen du bere hartan, bizitzaren osagarrl
bihurtu gabe eta herlotzaren hastapen bihurtuz. Mota honetako gustua txartzat hartzen badut, llburuei buruzko beg/rune fetixista horl
^ ^ u z , akatsik gat>eko izpiriturlk ez dagoelako da eta, fisiologoek
9orputzaren funtzionamendua deskribatzerakoan egiten dutenaren
*^ tra , ezin esan funtzionamendu hori inolako blzldunengan aur^ e r ik dagoenik. Errealltatean, aldiz. Izpiritu perfekturik ere ez dago,
SOfputz erat>at osasuntsur/k ez dagoen beza/a, izpiritu handi derltzenak ere 'ga/xotasun llterarioak" Jota baitaude. Jende arrunta baino
9ehíago jota t)ehinlk behin. Uburuen aldeko zaletasuna adimena^eh/n bat doala ematen du, adimena baíno gutxíago Izan arren, baina
^irnenarekin batera betiere; grlnak guztiz íaguntzen du desiratutako
eta harekiko harremanak iradokitzen ditu desiragarria dena
ez dagonean. Idazle ezagunek gogoetarako bldea hartzen ez
d'Jtenean llt>uruen laguntza nahl izaten dute. Ez al da berentzat
*^ ^ ia Izan dena?, ez al dizkie jende arruntak ulertzen ez dituen
^^^^^tasunak eskuratzen hórrela? Egia esanda, gol-mailako izplrituak
^‘buruzaleak izan arren, horrek ez du esan nahi hori akatsa ez denik.
^dípurdiko gizakiak, iangileak t>adira ere, eta ad/mentsuak, aidiz,
^errah dira eta hortik ez da ondorioztatu t>ehar lana ez dela izplri^^^^rentzat alferkeria ta in o dizlplina hobea. hala eta guztiz ere, gizaki

handí batengan gure ahatsak aurHitu arren, hura onura ez ote den
izango galdetzera behartzen gaitu eta ashotan badakigu, Jahin, atsegin handiz hugok, Quinto, Curdo, Tacito eta Justinoren idazlanak
buruz zekizkiela, eta edozein hitzen jatorriaren berri eman zezakeela
erudizio handiz. (deste nont>ait. Ito beharrean erudizioak Jenioan
bazka ematen diola frogatu izan dut, partitutako egur txikiek sute
handla handitzen lagun dezaketen moduan). Maeter1inck-ek, ordea.
t>erez irakurle baten kontrakoa denak eta bere izpiritua hamaika
emozioei irekita zuenak, berdin arrabaskak edo belardiak eraglnda.
erudizioak ekar iitzakeen arriskuen aurrean lasaitu egiten gaitu, 5anderus abadearen edo Jacob Catsen argitalpen zaharrenetan aurki
daitezkeen marrazkiak zafe huts baten antzera deskribatzen dizkigunean. Arrisku horiek, bestalde, daudenean, adimenari ba/no sentiberatasunari mehatxu gehiago egiten diete eta irakurketaren ahalmen
ba/íotsua, Irudimenaren idazleengan ba/no handiagoa izaten da gogoetaglleengan. 5chopenhauerrek, adibidez, bizitzan oinarritutako
izpirituaren irudia eskaintzen du eta edozein irakurketa bizipenaren
arabera berrantolatuta gelditzen da. 5chopenhauerrek ez du edozein
iritzl agerrarazten hamaika aiputan oinanitu gabe baina aipuak berarentzat adibideak t>aino ez dira, iradokizunak bere gogoetarako,
arrastoak t>aina ez pentsamenduaren iturbunjak. öogoan dut "Mun
dua borondatea eta irudikapena"-ren orrialde bat non ia hogei aipu
Jarraian dauden. Ezkortasunaz eginak (laburtuko ditut, noski, aipuok):
[/ottairek, bere Car>d/de-n baikortasunaren kontra borrokatzen
du; Byronek gauza t>era egin zuen era traglkoan f^in -e n . tierodotok,
traziarrek ja/oberr/a negarrez agurtzen zutela eta heríotzafí alaitasunez diosala egiten ziotela diosku. ñutarkok honakoa dio bertso
ederretan: Lugere genitum, tanta qui intravit mala, etab. hau da.
mexikarrek nahi dutenaren eraglna etab... eta Swiftek sentimendu
bera zuen gaztetatik (Walter 5cotten b/ograßaren arabera behintzat)
eta urteurrena gogo txarrez ospatzen omen zuen. Ezaguna zaigu.
halaber. "5okratesen Apologia" non ñatonek heriotza denen höbe
beharrez zetorrela zioen. heraklitoren leloa honakoa zen: l//tae nomen quidem est vita, opus autem mors. Teognisen bertso ederrah
ospetsuak dira: Optima sors hom ini non esse, etab. Eta 5 ofoklesek
bere "Edipo tiolonon" honako laburpena egiten du: hatum non esse
sortes vlncit aiias omnes. etab. Euripidesek zioen: Omnis hominum

v/ta est plena dolore, eta homeroH esana zuer): hon enlm quidquam
al/cub/ est ca/am/tos/u5 hom/ne omnium, quotquot super terram
spirant, etab. ñinloH adierazi zigun: hullum meltus esse tempestiva
rrtorte. 5haHespeareH EnrIHe ¡V.a honaHoa esaten Jartzen du: O, if
this were seen -The happiest youth- Wouls shut the book and sit
him down and die. Azl^enih, Byronek: This som ething better not to
Baltasar OracláneH bizitzaren Iluna erahusten du "Crlticón"-en.
^hopenhauer-eH buitzatuta, horren urrutira Joan behar izan ez
ad/eraz/taKo guztia osatzea gustatufto zltzaldai^een "Bizitzaren
jakindurlaz aforismoak" goraipatuz, agian nik ezagutzen ditudan libuartean emankorrena baita, eta gainera, irakurketa askotarako
bailo duen eglle t>atena, liburuaren sarreran, non orrialde bakoltzak
oin-ohar ezberdinak tadituen, Schopenhauerrek Idatzl zuen, serlo
demonio: "Blltzearena ez da nirea".
Oudarik gabe adiskidetasuna, gizabanakoei interesatzen zalen
^iskídetasuna behinik t>ehin, gauza hutsala da eta Irakurketa adiskldetasun mota bat da. Baina gutxienez ere, benetako adiskidetasuna
eta hildako t>atekin edo Inguruan ez dagoen t>atekin izateak
® ^ e n dio t>enetakotasuna. Qalnera, beste adiskidetasunek dute^ gainetik dago, askea balta. Ez baita gurekiko, bizidunekiko
^fskkJantza, hildakoekiko baizik, eta beraz, harremanen atarían
eg/nda/ío agurraK eta diosalak, esker-emateak eta gezur hutsak ez
beharrezkoak izaten. horretaz gain, aldekotasunaren harremamiresmenak, ahoskatzen ditugun lehenengo hitzak, Idatzl ohi
ditugun lehenengo gutunaK, halek guztlek ehundu egiten dute chi
b e n oihala eta hurrengo adiskidetasun horiekin lotu egiten galtuzgaraí ha/etan jaurtikitako hitz potoloak ordaindu t>eharrekoak
^^^^ftatzen dira askotan eta garesti ordainduta ere ezin izango ditugu
^orrak kttatu gabe utzl. Irakurketarekin, t>errlz, adiskidetasuna bere
J^Offízko ablapuntura Itzultzen da. Uburuekin ez da adeltasunik
eduW behar. fydiskide horiekin gau guztia /garó nahl dugulako ere
egoten gara. Behin t>aino gehiagotan nekez alt>oratzen ditugu liburu
^’OrteK. eta alboratzekotan, adiskidetasuna ez da gaitzen. Oogoeta
ez dira beharrezkoak izaten: Zer pentsatu ote du gutaz? Ez
oíe dut behar bezala Jokatu? Gustatu ote zaio? Ez gaude haiek
^^"‘áztuko gaítuzten beldurrez. Lagunekin egoteak ekartzen dituen
^^gozpen guztiak desagertu egiten dira irakurketaren adiskidetasun
eta lasalan. tionplim endurik ez. ñoliérek esaten zuenaz ez gara

trufatzen ndhiz eta aurkitzen dena askotan dibertlgarria Izan; aspertzen garenean ez diogu t>eldurnk izango aspertuaren Itxura erakustear! eta, nort>alten ondoan aski egon garenean t>ere tokira itzuliko
dugu bera Idazle ospetsua Izan arren. M iskidetasun hutsaren giroa
isiltasuna da hitza bera baino kirmenago. Izan ere, guk ez dugu
besteen partez hitz eglten baina gu nahi dugulako isiltzen gara,
tlorregatlk, Isiltasunak ez du eramaten, hitzak bezala, gure akatsen
arrastorik, gure Itxurakeriarik. Kinriena da, horl da, giro horl. ñgllearen gogoetaren eta geurearen artean ez dago eragozpenik, norbere
t>erekolkeriak ez du hausnarketen aurka Joko. Liburuaren mlntzaira
hutsa Izango da (llbunj izatekotan) eglleak helaraziko dlguna bere
izaeran garrantzirik ez duena baztertuz eta esaldi t>akoltzak, ondoan,
galnekoekin batera eskuratuko dugun nortasun beraren ondorio
gisa, bizitzan dakan-en haneman t>ehan-aren gainetik, haletatik libratuz gogamenaren eta idaziearen nondik norakoarl jarralpena
erraztuz, haren arrastoak eta islak liburua den ispiluan ikusiz. Idazle
bakoltzak dituen ezaugarriez gozatuko dugu haiek m iretsi beharrlh
Izan gat>e, zeren eta berez eskaintzen dizkigun Irudlkapenez gozatu
ahal Izango dugu esaldi faltsurik gabe. Gautier, m utiko jatorra eta
gustu handikoa, (t>atzuek artearen bikalntasunaren ordezkarirlk gorenentzatJo dutela pentsatze hutsak irriban-ea sortzen digu) gustatu
egiten zaigu. Baina ez dugu t>ere indar izpirituala azpimarratu nahi
eta "Espainiara bldaia"-n non esaldi bakoitza, bera horretaz konturatzen ez bada ere, bere izaeraren alaitasunarekin bat datorren,
(hitzak, batzuek besteen atzean jartzen dira alaltasunak eglridako
marrazki baten antzera) ezin dugu artetik at berak deskribatzen duen
guztia betebehar bezala hartu. Beti erkaketak eta hautemateak
xehatzen deitoratzeko moduko estlloan. Berak erabllitako Injditerla
lehorra izaten da hango larreak eta uztak nahastuz, "jostunaK
galtzak eta txalekoak eglteko ereduak nahasten dituen moduan”.
edota Paristik Angulemeraino ezer t>erezirlk ez dagoela esaten due
nean, ezin dugu onartu esana. Eta imbarrea sorrarazten digu got/hoaren m/res/e honek, Chartreseko katedrala Ikustera joan ez omen
den horrek. Baina ze umore ona duen, ze gustura dabileni Kemenez
beterik dagoen lagun horren at>enturak ze/nen erraz segltzen ditu
gun; hain da Jatorra ezen ukltzen duen guztía Jator bihurtzen duela.
Eta Let>art>ier de Tinan komandantearen ondoan igarotako egunen
ondoren, t)ere Itsasontzian, urrearen dirdiraz argiturtk, ekaitzak
t>eharturik zent>alt egun igaro eta, marinel atsegin honek hitz egiten

ez digulaHo tristatzen gara eta berarl buruz zer gertatu zen jah/n
gabe bera baztertzera behartzen gaitu. Bere alaitasun harroa eta
bere oroiminaH Hazetari baten ohitura baldarral^ izan daltezHe. Baina
^ guztia t>aimendu egiten diogu, berah egin nahi duena egiten
àugu, hezurretaraino blai datorrenean fx>ztu egiten gara, iogaiez eta
gosez t>adator ere bai, eta bere belaunaldiho lagunah zegoHien ordua baino lehenago hílala eta haieh gogoan, izenez izen oroitzen
àituer)ean gu ere tristatzen gara. Berarl buruz t>ere fisionomia hark
erabilitai^o esaldien bldez azaleratzen zela esan genuen, ba/na ho^etaz ez zen bera konturatu ere egiten zeren eta hitzak hautatzekoez gure gogamenak aukeratuta, gure burua azaidu nahian bai
zik, azken nahi horrek gu irudikatu beharrean t>aldlntzatu egiten
ga/tu. froment/neh, Musseteh, beren gaitasunak eta guzti, beren
irudia era eskas batez Injdikatu dute, hain zuzen ere etorkizunari
be0ra egin nahi izan dutelako; hala ere haiek dira interesgarrlak
baina beren porrotagatik, ikasteko balio duten neurrian. Horregatik
litxjru bat izaera bortítz baten Ispílu izaten denean ere, izpiritu baten
àkatsen ispilu izan daiteke betl. Fromentinen edo Musseten liburuen
ga/oean makurturik. lehenengoan ez dela batere motza /Husten
eta, bere laburrean, baduela "zerbait", bigarrenean, t>erriz, hltz
Jàfioa hutsala da.
Adimenaren arat>erako liburuen aldeko joera areagotzen badoa
ere, arriskuak, Ikusi dugunaren arabera, berarekin batera doaz gubfttzen. /\dim en jatorrak badaki Irakurketa egin t>eharrekoaren menàe jartzen. Berarentzat denbora pasa noblea tiesterik ez baita eta
irakurketa eta jakintza izpirltuaren aide direlakoan dago. Gure sentlberatasuna eta adlmena ezln dira geure baitan t>alno garatu, barneí^p/rítuaren sakontasunean. Baina beste adlmeneklko uklmen hau,
""áhurketa, non Izpirituaren heziketa garatzen den, garrantzltsua da.
'‘'^^betatueh, adimen bizlko pertsonek bezainbeste, libururen bat ez
e z^utu arren, badute, eduki, literaturak eman dezakeena eta ho^ek nolabaiteko intelektoaren mendekotasuna dakar. Noblezia, zer^ it izatekotan, masoneriaren gogamena omen da, antzeko ohiturak
^ tradizioak eskatzen baltttu. Irakurketak ematen duen plazerean
idazle handi batzuek aurrekoen litnjruak Irakurtzera eramaten ditu.
Öeren garaikideen begietara erromantikoenak zirenek, klasikoak,
^ t e n h ez zituzten irakurtzen. K/ictor hugok bere Irakurketaz ari
zelarik, Moiière, tlorazio, Ovidio eta Regnarden izenak aipatzen zi-

tuen. Alphonse DaudeteH, idazleen artean gutxien irakurtzen zuenah
agian, nahlz eta idazkera modernoa beza/n bizia garatu. nonbait
klasikoen erreferentziak alboratuta, Irakurtzen zituenak aipatu egiten
zituen: Pascal. Montaigne, Diderot eta Tazito. Esân genezake. bada,
berez osotasunik ez duen ikusmira horretatik, errom antiko eta klastkoen artean egin ohi den bereizketa, klasikoa zein den (irakuriego
adimentsua. uler dezagun) eta zein den erromantikoa, maisuen
aldetik (balta erromantikotzat hartuak izan diren irakurleria erroman*
tikoaren maisulanak ere), oso klasikoak direla. tiauxe bera era bertsuan esan genezake arte munduari buruz ahtzerakoan ere. Wnceni
d'lndy~ren muslka entzuna izango da baina Wncent d'Indy-k Monsigny t>ernrakurtzen du. Ikusleriak Maurice Denisen eta \Julllarden erakusketak ikusten ditu ba/na haiek Louvrera doaz. hau guztia. dudarii^
gabe, noia eg/7eek hala idazleek, beste mota bateko artistek, aurrekoak publikoarengana hurbiltzen dituztelako da. eta ahalegin hori
beren baitan daramate, zeren. kontrako gogamenak gogoa pizten
baltiete. tlonek ahaleginaren indarrez plazera ere ematen die; izan
ere, irakurtzen denean norbanakoaren baitatik irtenaldi bât egiten
da, t>idaia bat.
Baina egon badago. amaitze aidera, beste baldintza bat ere,
izpiritu handiek antz/nakoen lanak zergatik m altatzen dituzten ulertu
ahal izateko. tiauxe da, aiegla, aipatu malsulan zaharrek ez dutela.
garaikideek bezala. inolako edertasun premiarik. Beste gauza bat
dute, halen mintzaira. halen idazkera, bizitzaren ispilu baita. Beaunerekin batera hirl batean tam a paseatzean sentitzen den zoriontasuna, hamabosgarren mendeko ospitaleen berri ematen diguna, pu*
tzua, garbitokia, egurrezko saba/ margotua, arranoekin t>ukaturiko
tellatua, malluz eginiko benjnezko galburu eta guztl (orduko gauza
denak, honezkero desagertutakoak, ahaztuak, beste gara; batzuetan
erabiliak izan ez direnak), ñacinen antzezpen batean aurkl daltekeen
zoriontasun it>Htari bera, 5a/nt-5/monen llbunjren tatean aurki dalte
keen t)ert>era. Zeren eta ahaztutako hizkuntza zaharraren moide
ederrak aurkitzen ditugu hor, egun desagertuta daudenak, Iraganaren aztamak. orainaldian ez daudenak eta, beren garai pasatuak,
haien galnetik igaroz, t>eren koloreak edertu t>estenk egiten ez dituz
tenak.
ñacinen antzerkia, edo 5a/nt-5/monen oroitzapen-litHjrua egun
egiten ez diren gauzak dira. Artista handiek erabilltako hizkuntzak

Idntzen duen leuntasunah, jatorrlzko Indarrak marmolean zlzelkatutdko orduko Irudlen antzera, ukitu egiten gaitu. Ez dago dudarik,
garai zaharretako harrlzko etxeak orduko eglieen pentsamenduaren
arabera eginda daudela balna hargin haiek, egun erabiltzen ez dituz
ten harriak erabill t)azltuzten ere, jakin izan zuten harrobitik haiek
atera eta galnekokln bat eglten. tiamaselgarren mendean Frantzian
erabiiitako sintaxlak -e ta berarekln batera ahltutako ohiturak eta
gogamen galduak- ñadnen t>ert5oen bidez atsegin handia ematen
<i/gu gaur. 5intaxlaren modu t>erberak, biluzturik t>alna beglrunez
t>egiraturik, behar bezala landuta, egun familia-mlntzalran islatzen
direnean ukitu eglten gaitu, beren ausardlagatik eta halen azaleko
'euntasun xamurraren azpian ezkutatzen duten marrazki gordinagatik. hizkuntza-molde zahar hauoriek, Iragan baten lekukoak, Izaten
dira Rac/nen llburuetan Irakur daltezkeenak, ukitu gat>e geratutako
antzinako hlrl batean t>ezala. halen aurrean, arkltekturak gaindltutako
formen aurrean sentitzen dugun uklmena bera izaten dugu, aspaldlan eralkitako eta orain arte, banaka bada ere, gelditzen diren etxe
¿ahar haiek ematen digutena. Mlrietako harresi zaharrak, gotorlekuak
eta talaiak, elizetako bataio-ponteak, klaustroak, atarlko kanposaneguzkiak t>erotzen dituen berberak, txim eletez eta iorez Inguratuta, tiertako Iturrlak eta gaueko llargia.
Baina ez dira soilik esaldlak gure beglen aurrean antigoaleko
arima berplzten dutenak. Esaldien artean -eta ozen Irakurriak izateko
'datzitako liburu zaharrez an nalz-, t>adago oraindik bortxatu gabeko
^'pogeo tarte haiek betetzen, aspaldlko isiltasunen bat. 5an Lukasen
eban/e/ioan aurkitzen dira askotan irakurketa etenarazten duten bl
Pt^ntu, kantuen antzera zipriztintzen dutenak eta sinestunaren bitta5una entzun ahal izan dut haiei esker, hurrengo tiertsoa irakurri
aurreük eglnarazten zuten etena eglten zutenean, Blbllan egoten
diren salmo zaharrenetan gertatzen den moduan. isllune horrek
^^Idlaren tartea betetzen zuen, eta horl eglteko zegoen formulatua;
^ behln ba/no gehiagotan, nl Irakurtzen ari n/ntzen bitartean, hai^^ak ekarritako arrosaren usainak, duela hamazazpi mendetik hona
àrnaitu gabe zegoen tiatzarraren giroa ekartzen zidan Irekita nuen
leihotik.
Halntiat alditan, Danterengan edo Shakespearengan \/enezlako
^parantzatik, harrl urdln eta arrosez osatutako 5an Marcoseko
edota 5an Teodoroko krokodlloaren oina iraganetlk nlreganatu

dlrenaren sentsazloa Izan dut; ehialdetlH etorritako edertasun atzemtarrek, Itsasotlk hara hlitzeko etorrlek eta halen herrlkoa ez den
hizkuntza ulertzen ez dutenek, irrlbarrea uzten dute enparantza
haletan hamabigarren mendean gertatutako egunak gure egunekin
nahastuz. Bai ftor/xe, enparantzaren erdian, orainaldian hamat>igarren edo hamahirugarren mendeko denbora horl azaltzen da eta
zutitzen ere zutitzen da harri arrosaren bulkada bikoltzarekin. liaren
inguruan, orainaldian, bizitzen ari garenok dihardugu, zutabeen ar
tean Igaroz baina bat-batean geratu egiten dira eta erie beldurtuen
antzera Jartzen gara, izan ere iraganeko toki lirain horiek ez baít/ra
guztiz oraingoak, argi uzten dute orduko garai haietara Itzuttzea
debekatua dagoela. Zutat>e arrosa halen inguruan, haien goiko tmrutlk, egunerokoa azkar igaroz doa. Baina haien artean, zutabeeh
bereizi egiten dute iraganaren enparantza bortxa-ezina gordez, orainaldiaren erdian azaldu nahi duen iragan ezaguna, t>i urratsez beh/n
era arraroz azaltzen zaigun ametsaren antzera, taina berez, duela
mende askotatlk han dagoena, izplrituarengana zuzenegi jotzen
duen presentziaz, esíre/naKoa ez dena, lurperatutako garai baten
berrazalpena; baina horre/a, eta bet/ hórrela, gure artean gertu, aiboan, hunkigarri, finko, eguzkitan."
Proustek John Ruskin miresten zuen bai bere idazteko estiloagatik baita bere tesiengatik. Ruskinen ustez, artea eta etika batera
doaz eta, ondorloz, literatura eta artearen bidez herriak hezi daitezke. Mortik dator, aiegia, "malsu-lana" ohiko esapidea, arteak edo
ta literaturak irakatsl egiten dutela adlerazteko esamoldea, hain zu
zen ere eta, ikuspegl horretatik nahiz irakurl^etaren onuraz sakontzeko. makina bat pedagogia ikerketa egin ohi dira ikuspuntu hon
jorratu nahian^ ...
Ruskin erreformista utilitarista zen eta, bere iritziak zabaitze bidean "Amlenseko Biblia" kaleratu zuenean, Proustek frantsesera
itzuli baita, berak eginlko aitzinsolasa eta guzti, argltaratu zuen ere.
"Sesamo eta llliak" llburu ospetsu bihurtu zen berehala, hizkuntza askotara eramana eta, Ruskinen saiakeren artean, ezagunena egin zen. Bertan. besteak beste, emakumezkoen irakurzaletasuna areagotzeko proposamenak egin zituen eta, Proustek, haren
(1)

5an José,M. (2008) ’ El camino de to5 5(grx>5:la pedagogia estéoca en
Proust" Bartzekjnako Unibertsltatean aurkeztutaho boktorat^^unt2a Tesia.

t>emi897an Izan arren, asko Kostata, 1906an bere frantses bertsloa
argitaratu zuen. Esan bezala, Ruskinen itzala handia Izan zen Prouste r^ n , itallar artearekiko atxekimenduan, gotikoari mlresmenean,
frantziako katedralen "irakurketa" berrian edo amaren irudiaren
nienpekotasunean, edota bizitza arruntean aurkl daltekeen mu
ran... Proustek, f^uskin bezala, biblloteka publikoen aide egin zuen...
BAIMA "Irakurketaz" kaleratu zuenean, Rusklneklko dlstantzia ere
nabarmendu zuen. Argi eta garbi idazten baltu "fíusHineH, bere
Erregeen altnorrel buruz izeneko idazlanean, iraHurketari gorazarre
egín nahirík irahasten duenez, irahurketah duen garrantzia onartu
àurretik. nire haurtzaroko irakurketa xarmantak alboratu egin behar^ nituzke, taina ene ustez, ordea, Irakurtzea soilik ez da ona,
"^áHurtzearekln batera eskuratzen den "bizipena"balzlk,"
Monetan, bada, Proustek irakurketa "komunikatlboa"ren partez
t«rne mintzoari" kasu egltea aldarrikatu egiten du, bakarrizketa
^^^^^Tidogikoa dialogo literarioa baino gehiago azpimarratuz. Irakurke
ta literarioa, beraz, norbanakoaren ezagueraz lotzen du, mundua
irakurtzeko gaitasunaz, alegia, Flauberti gorazarrea, nonbait, non
irakurketaren funtsa adimena lantzea den: "heziketa sentimentala",
bacJaV
Prousten ekarpenean, literaturan, eta haren irakurketan, ez
dago, bertsolaritzan bezala, inolako elkarrizketarik barne
mintzoaren jarioa balzlk.

Suomalaínen páivá/Egun finlandiar bat

"Aldatu al liteke bizimoduaz erabat
Zenbat aldiz hasi liteke zerotlk
Oaldera zallak ziren baina ez zuretzat
Zu nire laguna zara, m alte zaltut"^
Mizkuntzen heriotza aztertu zuen M. Dorianek^ hura honako bal<í'ntzen arabera esplikatu zituen, hurrenez hurren: menpekotasun
PoIltikQ/ekonomikoa; kuitur dependentzia; erabilera falta eta belauRo<*igu€2,F.(2008) “ Idazle ikasketak 5wanen bidean" ín hegats 38. 57/49

orr.
W
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AtxagaA5an. in Hegats 42. 65.or.
bonan.M (1981)Language death. Cambridge Univereity Press.

naldien arteKo etena. Azken hau dela eta kokatu zuen h.Alklo ikerlan
saamiarrak laponieraren galera Norvegiako zenbat eremutan, “saamleraz zekien azken apezaren heriotzarekln batera"^ Hau da, soziolinguisttkaren arazoak arazo, barne mintzoaren gattzeak, otoitza edo
ta literatura bizipenaren galerak, hizkuntzaren arlo barnekolaren
gaitzapenak, ekarri ohi dute hizkuntza jakin baten ordezkapena ukipen egoerak suertatu izan direnean.
Abagune horretan iraun du euskara, bada, sisifokerlak jota,
etengabeko ahaleginetan, zirkunstantzia polltiko-ekonomikoak alda
tu nahlan, kultur dependentziart aurre eglnez, balta erabilera sustatuz ere BAINA hizkuntzaren alde barnekoia lantzeko funtsezkoa den
Irakurzaletasuna areagotzeko, ordea, behar t>ezala asmatu gabe.

4.* Hizkuntzaren kultur berreskurapena eta irakurzaletasuna

Monetaz kezkaturlk antolatu nuen Silbón "Euskal llteraturaren
Irakurzaletasuna," izeneko mintegla^ non, besteak beste, honako
ondorloetara iritsi ginen:

4.1.
Euskara ez da gutxiengo baten hizkuntza euskakJunon h
zkuntza nazional gutxitua baizik, eta. berau normaitzeko bidean,
espamj publlkoetan haren erabilera bermatzeaz gain ( egungo erakundeek egiten ez dutena), irakurketa literarioaren bidez gizabana*
koen t>ame mintzairaz aritzeko aukerak bideratzen jakln beharra
dago. Adibide gtsa W ill, mendean alemanakjorratutako bidea balia*
garría suerta daiteke^.

4.2.
Euskarak, kultur hizkuntza gisa, menpekotasun pollOko
eta ekonomikoa metatzeaz gain, berau ordezkatzen lagundu dituen
beste jarrera subordinatzaileak ere pairatu behar izan ditu eta, ha*en
aurrean, euskaraz sortutako nahtz glzarteratutako kultur baliabkleaK
behar ditu^. Morretarako, berezko hizkuntzan sortutakoari t>erea
(1)
(2)
(3)
(4 )

AWo. M, (1990) in hizHuntza/hezkuntza. UPV/EHU. BítxVEtbar. 79-101 orr
FVxinguez. F.( 2011) 'Eushaf literatura, hurbUpen zent>ait'’ m Bilbao. Arte eta
Kuttura iKastaroak. Bidebameta Uburute^aK hnzakHaren irud»K>aso zituen.
Azurmendi, J (1999)” Goethe- literatura r^a^íooaí unibertsalö’ m JaWn 111.
1999KO martKoa-aptfUa, 63-99 orr..
Izagirre, K ( 2011) AutopfSiaraho frogak. 5usa. ¿arautz.

eman behar zato eta, Jakina, belaunaldl bakoltzari berea eman literatur produktuen erabilera sustatuz. lido horretatik, uxatu beharra
cíago kanpoko eredu kulturaien eraginezko "ortodoxia" eta haren
araberako literatura "politikokl zuzena" edota "bltxikeri arrots folklorikotzat* Jotzen dena "Itzuigaritzasunaz" nahiz kanpoko onarf^enaz
edotakanpoko "homologarrltasun"aren irlzpideezzabaltzen denaV
4.3.- Irakurketa eta irakurzaletasuna ez dira ikusgarritasunaren
arabera uler daltezkeen kultur praktikak. Ez dira jardun kolektlt>oak
ez eta. berez, komunikatiboak ere ( dilema horretan Prousten aldea90 gaude Ruskinen aide baino). Ondorloz, irakurketa literarioa suslatzeko nekez erablll daitezke beste kultur esparruetan ( bertsolafitzan. kasu...) arrakastaz erabllitakojardunak^.
4.4.- Irakjrketa eta Irakurzaletasuna kontzeptu ezberdinak dira,
traina euskal llteraturaren esparruan gutxienezko galtasuna
eskuratu ahal izateko honako kontresanez literaturan dagoklon eran
•^a'Jsnartu t>eharra dago; -Mola sustatu irakurketak?^
Bakardadean/ Taldeko lanean
florberaren hausnarketaz/ Komunikazioaz
Klasikoak landuz/ Espehmentazioak landuz
'dazkuntzaz/Logofonozentrlsmoaz
Diziplinaz/Olgetaz
Era zuzenduan/ Modu askean
Eskolan/ Etxean
Salakeraren bidez/ Fikzioa dela medio
Eskola cumculum t>arruan/ Jaklnmin pertsonalah erantzunez
4.5.- hitz bitan, "kultur autodeterminazloa" behar dugu. Euskal
'w

W

Qaltarsoro. I (2004) Kultura eta kjentitate ert>e5tefatuah.Panntela.
Retotaza. i (2011) * Cáoooes y contra<ánones: vias de tegitimactón y desieaWmaoón en la poesía vasca', »n rttepanic Studies: Culture and Ideas. Vol.
55.Casas, f\ / BoHg, B Resistance and £manapation. Cultural and PoeOc
Practices. Berna. ArOhulu honetan eushal literaturaraho “ bertsozale elkartea'aren antzerako eWrr>ena sortzea proposatzen da. hik, goían aipatu arra20iet>gatl<e2 dut horrehm bat egiten.
Juan( 2008) .JO ideas dave de animación a la lectura. Qrao.
FVxmguez, r (2010) Bunj ta ztoah. Utnusque Vasconiae, Oonosda.

literatura sustatu ekolzpen sistemaük bertatlk, Euskal Nerri osoan
zein atzerrian polltikokl behartu gabe. Idazleen lanaren gizarte eragina bideratzen laguntzen. Idazle taldeak sustatu. Euskalgintzaren eragile izanez, Euskal idazleen gizarte ezaguera buitzatzea eta halen
gogoetak aintzakotzat hartzen.
4.6.- Euskal Irakurketa sustatzeko plangintzaren premia badago,
beste lurralde eta esparru admlnlstratlboetan planglntza mota hatók
aspaldidanik martxan egon arren (Casttila-Leon eta Andaluzian 2005etlk adibidez), katalanerako plana (2008) izan daiteke guretzat adlbde interesgarrlena. Hona hemen aipatu planean agertzen diren ezaugarrletako batzuk:
Plan de Fomento de la Lectura de la (jeneralitat, con el fín de
optlnriizar recursos, está estudiando seriamente la posibilidad de
abrir bibliotecas escolares para darles un uso m unicipal Aiera dei
horario lectivo.
En un principio, la apertura de estas bibliotecas integradas se
realizaría en poblaciones Inferiores a cinco m il hat)itante5 que no
cuentan con una biblioteca pública, y previo acuerdo entre los
ayuntamientos y los centros escolares interesados. Los gastos denvados de la apertura de estas bibliotecas escolares co/responderían
al departamento de Cu/tura que se encargana de seleccionar a I3S
personas que desempeñarían el puesto de bit>liotecario durante d
horario extraescolar. El ñan, destacas la importancia de "impulsar la
lectura como base del aprendizaje de cualquier asignatura".
El eje principal es el conjunto de actuaciones dirigidas al ámbito
educativo e infantil que se han incorporado al ñan de Fomento de ía
Lectura de la Oeneralitat y que se enmarcan en tres grandes ejes
m eprar la comprensión lectora, fomentar el hábito de la escrítura y
potenciar la formación de docentes en el fomento de la lectura. P
ñan de Fomento de la Lectura, impulsado por la Gerieralitat en abril
del ¿008, pretende impulsar la lectura como vía fundamental de
acceso al conocim iento por parte de la ciudadanía y mejorar el
hátiíto y la competencia lectora en cualquier soporte, profTKJvierKÍO
especialmente la lectura en lengua catalana.
Los doce programas que pertenecen actualmente al ñan de

fomento de ia Lectura son. ¿Qué lees? En las escuelas; Itinerarios
de íecíura en voz alta; Premio 5ambori; Programa de formación de
docentes en fomento de la lectura; A/m y Xesca.com; Picalletres;
Í505I Lectura obligatoria; fíccíones. La aventura de crear historias;
^ íd o s para leer; Portal Catadle; Bibliografías selectivas y La oca".
4-7.- Dagoeneko euskal literaturaren tamalna produkzlo zenba*
kietan egokia bezain egonkorra bada ere^ irakurzaletasunaren arazoa
eán da merkatuaren esku utzl eta, golan alpaturiko katalanerako
planean bezala ("bertako hizkuntza sustatuz berezlkl") egin beharra
cíago ballzko euskal plana eskola sistemaren esku solllk utzl gabe^.

^•6.- Irakurketa funtzlonala glzarte bertutetzat hartu izan ohi
^^er>ez, irakurtzearen aldeko jarrerak sustatzeko hamaika ahalegin
2abaldu nahl izaten dute kultur erakundeek. Eta, lido horretan, halek
ere kexu daude, behar beste irakurtzen ez delako, nonbait...nahlz
eta asKo irakurtzeak ez du esan nahl behar bezala irakurtzen denlk...
Ifakurketa ohiturak, berez, onak direla eman arren, aski hedaturik
‘^^goen irakurketa mota batek berezlkl kezkatzen nau: irakurketa
^ntzkxiala derltzona^. hemen erakutsl nahi izan dudan moduan,
Prousten eta Ruskinen arteko polemikan ere islatu zen, irakurketa
funtztonalaz barago irakurzaletasun literarloa landu behar du gure
^'ulturak nomriaitzekotan eta, horretarako, inguruko kulturen nahiz
^’"‘erkatuaren menpekotasunaz askatu. Noia ekln horri?. Aldarrikatu
eta aipatu dudan "irakurketa plana"z gain, honi buruzko glzarte eztabaklan ekinez, jakina. Ez dago beste biderik. Espero dut hemen
tuldutako letra, argudio, erreferentzi eta gogoeta hauek eklnbide
^ e ta ra k o ballagamak suerta daitezela...
Fito Rodríguez
(UPV-EHU, irahasle)

W)
_

Asoz. I, -Eu5»«l literaturaren tamama’ m t>ema2GllKo ehaifiaren 16a.
24/25or. IkuseransWnaB 'a55eiff.P ,(2007)l0J acUvItés autour du íh/re.Casterman. París.

^xlnguez, F.(2010) ’ Irakurtzearen okermin niakurra" m JaWn 181. 60/66
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Irakurzaletasuna
hezkuntza sistemaren helburu?
UR APALATEQI

Azken hogei urteetan gurean nagusitzen joan den ustea da
•akaskuntza sistemak irakurzaletasuna -edo literaturzaletasuna,
ez diren gauza bera eta bakarra- sortu behar duelaKoa. Mala
iteraturan buruzko tesi lanetan, nola pedagogoen salakeretan nahiz
'^^^kuntzarl loturiko erabaki polJtikoetan aurkltuko dira idela horren
"^^nakako nagusitzearen zantzuak. Malako planteamentuaren osa^ diren kontzeptuak zehazki t>irdeflnitzea komeni da baieztapena
osotasunean defendagarria ote den haztatu ahal izateko. Zer da
R a tu ra deitzen duguna? Zaletasuna eta plazerra sinonimoak al
Zein harreman du hezkuntzak piazerrarekin? Zergatik da beha^rezKoa literatura irakastea? Beharrezkoa ote da literatura Irakastea?
tetasur^a transmititu al daiteke? Mona gure gogoeta ardaztuko
gakJera r^ u s ia k .
1.-

Literaturaren ideia inplizito bat

^^Pokaliptikoa izan ala integratua? Morra Umberto Ecok duela
urte, oralndlk ere postmodemian sartzen art ginela luzatzen
gakJera*. Eta zalla zaigu, gaur ere, erantzutea. Qustatuko lltzalizan ere, integratua izatea, guay posmodernoa bihurtzea eta
®9oefa honen aide onak tkusten (edo asmatzen) saiatzea. Baina,
izateak ere nekatu egiten du, beste edozein gauzak bezalaxe.
^^^I^haln zuzen, nekatu samar nagoen egun horietakoa da. ttorre\MXabtKj e integrâù. MHarw, Bompèani, 1965.

gatik, zlurrenlk bati baino gehiagori apokalptikoegia irudituko zaio
nirejarduna, nahiz, zin dagit, indarrak egin ditudan guay-ari eusten,
ahal izan dudan neurrian.
Behin eta berrlro, han eta hemen, entzuten den musikatxoa da
iiteraturaren (euskal literaturaren) irakaskuntzan pedagogia berritzai*
leek izan duten eta izan beharko luketen eragin positiboari buruzkoa.
1970etik aurrera gizarte aurreratuetan garatu den «didaktika komunikatiboa» derltzanaren abaroan hainbat berrlkuntza sartu dira litera
turaren irakaskuntza ereduetan. Mona, esaterako, Idurre Alonsok
bere doktorego tesian noia deskribatzen dituen; «Literaturaren dldaktikan funtsezko blhurtu zen [...] ikasketa prozesuan Ikaslearen
beharrak eta gaitasuna kontuan hartzea, bal eta ikasleak ikasteko
motibatzea ere»^ «[...] literaturaren historiak ez zituen betetzen ikaslertk gehlenen beharrak, eta halen interesetatlk aldendu egiten zen.
hom lotuta, [...] nahitaezko iritzi zitzaion ikasketen eta espertentzia
sozialen arteko iotura berreskuratzearl».^ «[...] Ikasleari egunerokotasunean baliagarri izango zitzaizkion edukiei eman zitzaien lehentasuna»^. «[...] horrek ekam du literaturaren didaktlkan ikasleen interese
tatlk gertu dauden liburuak hobestea*“*. «[...] literaturaren bidez ikas*
learen gaitasun komunikatlboak garatu Qiehar dira]»^. «Irakurgaiei
dagokienez, komeni da gogora ekartzea 1970 eta 1980eko hama*
rkadetan ikasleen gertuko izan zitezkeen Irakurgaiak hobetsi zltuztela
pedagogia t^errltzaileen aldeko zenbalt pentsalari eta irakaslek. Ordura arteko irlzpldeak (meritu literadoaren araberakoak) iraullta, ikas
leen komunlkazio gaitasuna garatzen lagunduko zuten irakurgaiak
proposatzea hobetsi zen, ikasleen galtasunetik eta motlbaztotik abiatuz eta zailtasunak modu gradualean areagotuz. horrek irakurgalen
corpusa asko zabaltzea ekarri zuen ikastetxeetan; gurean ere adierazgarria da, gaur egun, irakurtzen diren izenburuen ugahtasuna»®.
Literaturaren didaktlkan buruzko diskurtso hau ez dago Idun’e
Alonsoren lanaren lehen planoan. Ez da hon bere testaren gaia.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

i<íurTe Alonso, fu ste / literaturaren dWaWJte ttego fu s te / rtemho Bdbálergoan.
CMUn 2009HO mari><oafen 51n aurHeztutaKo doktoretza testó, 47. or.
Ibid.
ibkl 56. or.
lt>id,, 62, or.
IWd., 65. or.
Ibtd., 292. or.

florregatlK nire jarduna ez da, inoiaz ere, Idurreren tesiaren krltlka
bat, ez bedi galzkl ulertu. Diskurtso hau Idurrek kanonaren eralkuntzan irakaskuntzak Izan dezakeen paperaz egiten duen hausf^rketa txlt interesgarrlaren background-a t>alno ez da. Eta, horrexegatlk, egiaren ebidentzia diskretuaz eskaintzen dlzklgu llteraturaren
didaktlkan buruzko tdela hauek Idurrek, ohartu gabe, aplka, llteratu
raren izaeraz ideologia inpllzlto bat garralatzen duela, gaur egun
guzQz naturallzatu dena gure artean, oharkabean pjasatzeralno. Mof^etaz egiri nahl nuke gogoeta.
Llteraturaren didaktlkarl buruzko dlskurtso dominante inpllzlto
^'onek literaturzaletasuna eta hezkuntza sistema lotu egiten ditu.
^jauzajakintzatjotzen du hezkuntza sistemak irakurzletasuna sustatu
duela, are, irakurzaletasuna fabrikatu egin behar duela, ikas•eak irakurzaletu behar dituela. Baieztapenak ez du eztat>aidarlk m e
rca.
Weia hauek, egla esan, euskal esparruan badute aitzindarlrlk.
^ Jose Olaztreglren teslan Jadanik aurkl zltezkeen, 1996anV Ordu
f^rtan Olazlreglk berrlkuntza gisa proposatzen zituen, llteraturaren
fTitiitante gisa aurkeztuaz t>ere burua. Ondo gogoratzen badut, tesi
^rta n egileak aldamkatzen zuen bera ez zela solllk lan zlentlflkoa
®9*ten an, baizik eta llteraturaren irakaskuntza moldeak aldatzeko
Pfoposamenak formulatzea zuela helburu. Irakaskuntza horren
^ealitatea aldatze aidera.
Mona tesi lan hartaOk ateratako alpamen bat: «Irakurketa lltera^ benetan plazerrezkoa izan dadin, aide batera utzl beharko llrate^ eskoletan egun indarrean dauden hainbat joera kaltegarrl (Irakur9a< zaharkituz osaturiko zerrendak, testu-anallsl etengabeak, idazlan
urrttasuna, irakurketa ozenen eskasla, not>edadeen informazio felta, . . y
dut ukatuko kJeia hauen garrantzia edota eragin positiboa,
aurreko sistenna zaharkituak zituen akatsak ere. Baina behaTezkoa iruditzen zalt, beste behin ere, d h ^ r ts o honen atzean dau*
(1)

Man Jose Oiaz*regl, Uteratura eta irakurtea. Testu-estrategietattk soztologiara
Bernardo Atxagaren unlbertso Werartoan, ErtUn defen<Jatua 1996Ho urrian.

^

IbW.. 22i .or.

den aurresuF)Osatu ideologikoak azaleratzea. Qauzak argiago ikusten
lagunduko digulakoan nago.

2 .- Plazerraren obligazioa

Plazerraren zibilizazlo batean bizi garela ukatzea zalla da. Medo*
nismoa da, Inolako dudarik gabe, egungo balore zentrala, etxeorratz kapitalista neo-llberala zutlk mantentzen duen giltzarria (hitz
honen zentzu etimologlkoan). Plazerraren apologiarik gabe ez dago
masa kontsumorik, eta masa kontsumorlk gabe agur produkübtsmoa eta hazkundea, eta etengabeko hazkunderik gabe ez dago
kapitalismortk. Esan daiteke plazerrarena kapitalismoak bere garapen mugagaberako sortu duen ideologia dela. «Capitalismo aurreratu* deritzonaren aurkikuntza geniala. Modu berean, paraleloki, demokrazia kapltalismoak bere garapen etengaberako prorriozlonatu
duen sistema polltikotzat Jo daiteke, honek balürudi kontsumo tasa
gorena lortzen lagundu dezakeen sistema. Oraingoz... Hartara, demokrazla da nriarkoa eta plazerra, t>erriz, marko horretan gauzatu
litekeen eskubide-betebehar (edo betebehar-eskubide) bakarra.
Bada, iiteraturaren inguruko diskurtsoa ere plazerraren erretorikaz kutsatuta dabil azken hamarkadetan. Eta ez da kasualitatea,
noskí, Alonso eta Olaziregiren tesiak euskal literatura merkatuaren
aroan sartu eta ondorengoak izatea^ Ikusi dugun moduan, irakaskuntzaren munduan gaur egun nagusi den diskurtsoa plazerraren
inguruko diskurtsoa da, irakurzaletasunaren ingunjkoa. Zeren zer da
zaletasuna ez bada plazerra? Jaklna, literatura eta plazerra betidanik
egon dira lotuta, ez da atzokoa literaturak plazerra eman dezakeelako ustea. horazlo-ren «castlgat ridendo mores» hark plazerraren dimentsioarl lotzen zlon literatura. Ezinbestean. haatJk, gaurko egoerarekln konparatuta funtsezko diferentzia bat dakusagu. Hala, Morazioren afonsmoak ez dio plazerran lehentasur>a ematen. Ondo ohartzen
(1)

hin dagoKtdanean, m erkatuaren sroaren agerpena 1995an hokatzen d u t
gure tdazle abangoarcteta arrahastatsuena, ordurarte bet} Nteratur fonna kom ertzialen aurka azakXi zena bere adterazpen r>ah« idazletzaren prskOkan,
eskerwtokira thriller batektn Itzultzen óen urtea. B err«rdo Atxagaren Oízona
bere bakardadean-ek (Pamiela, 1993) kontsunxtzHo euskal Hteraturart ateak
zabaltzen dizkto eta, bide batez, eieberrtaren hegem oniad euskal sistem a
Itteranoan.

bazarete. lehentasuna «castigat mores» lokuzioak dauka. Literatura,
Sfrorriatarrentzat. hezkuntza tresna bat da, hezkuntza moralaren
tresfia. Jarrera eta ohitura onak -gizartearentzat onuragarrlakKutsatzea du helburu iiteraturak. Plazer literarioa ez da helburua,
bitartekoa baizik. Eta Aristotelesek berak ere hala ikusten du literatu
ra, tragedia pasloaren purgatze tresna gisa aurkezten duenean. Pla
ton. jakina denez, ez da fio literaturaz. Beldurra dio. Main zuzen,
plazerrak garrantzi handiegia duelako sorkuntza llterarloan eta plazerrak birtutetik aldendu dezakeelako hiritar birtutetsu Ideala.
Erdi Aroan hiritar erromatarraren birtuteen gorazarreak ethos
^^tauaren gorazarrearl utzlko dio lekukoa, baina Iiteraturak ez dio,
^ t l k , heziketa moralerako tresna izateari utziko; XVI. mendetlk
aurrera, Europan estatu-nazioak eratzen hasten diren unean, eta
fiizkuntza bulgarrak latina baztertzeko nahikeria erakusten hasten
direnean, pixkanakako prozesu geldo batean, Iiteraturak gaitzen du
bere helburu morallzatzailea eta beste helburu batzuen zerbitzuan
jarrlko da. Esaterako, nazio identitatea sustatzea izango du helburu
-frantses ñeiade famatuko kideek horretan dihardute-, edota glzartearen kudeantza eskuratzeko lehian dauden klase sozialen ethos
^ tra ja rrle n promozloa egltea. honela, zenbait mendez burgesiaren
eta anstokraziaren ethosen eta balioen arteko leiha emango da
^ropar literaturan. Aide batetlk joera burges erreafista. Bestetlk,
joera aristokratiko-ldeallsta. Aide batetik eleberria, bestetlk genero
^'otíteak (nagusiki antzerkia eta poesia, baina baita eleberriaren zen
bait azpi-genero ere, hala noia gure Lazarragak iantzen duen eleberri
Wstorala). Literaturak irakurlea heztea du helbunj, balore batzuk
transmitJtzea, izateko modu batzuen promozloa egitea, eredu sozial
batzuena. Mezkuntza moralaren kezka -moralaren zentzu hertsian^ da desagertu, baina badinjdl Elizaren esku geratu dela -hor dugu
^ ^ la r gurea- eta literaturan bigarren maila batekoa izatera igaro
deia.
mendearen bigarren erdialdean, aldaketa berri bat gertatzen
Uteratur esparruaren autonomizatzearekin batera, literatura bere
buruaren apologia egitera pasatzen da; literaturak magniflkatuko
eredua idazlearena izango da aurrerantzean. ethos literario edo
artistJkoa defendatzea bihurtzen da Flaubert, Baudelaire eta deka*^0513 nahtz modernista guztien helbunja. Eta zeregln horretan
S^^artearen gidaritza hartu duen burgesiaren aurka ezarrlz eraikiko da

ethos berri hori, burgesiaren balioen kontrajarpen simetriko gisa.
Mola azaldu aldaketa hau? Zerk egin du posible? Aide t>atetlk Will
mendearen ondarrean -frantses Iraultzaren graziaz- lorturlko autore
eskubldeek. Idazlea bere obraren jabe da, lehen ez bezala, ez du
jada mezenasgoaren beharrik bizltzeko, idazletzan irauteko. MortiK
t>ere handinahi eta harrokeria berria. Oroahaldun sentltzen da. Ez dio
ezer zor inori. Prentsa askatasunak eta argltalpen askatasunak ere
horretan lagundu dute, dudank gat>e. Bestetik, burgesia jaun eta
Jabe blhurtu da eta ez du Jada idazleen beharrtk -alegia W ill, men*
dean izan zuen moduan- bere domlnazlo asmoak gauzatzeko. Bere
eüka gizartean zat>altzeko t>e5te bide batzuk ditu, literatura baino
eraglnkorragoak: Estatuaren aparallu ideologiko guztia, alegia. Mar><ek superegltura deltzen duen huraxe. Ellzaren eskuetatik kendu eta
Estatu kapitallstaren zerbltzura Jartzen ari den hezkuntza sistema da
sup>eregituraren osagaietako bat, zeina gero eta demokratizatuagoa
t>aitaku5agu. Aldi berean, sistema polltlkoen demokratlzazloa onartzen du t>urgeslak pixkanaka, sufragio unlbertsalarekln. Bere interesa
delako, Jaklna, masa popularrei sinestarazteajoko kapltalfstaren partaide direla eta ezjostailu. Bere aldetik -edo t>ere bazterretik, hobeto
esateko-, idazlea erresumlnduta dago tMjrgesiak ez duelako jada
bere laguntzaren tjeharrtk, hortik bere herra. Mortik marginalitatearen
ethosa, boheme famatua, poeta madarikatuaren mitologia. Idazle
burgesak bere txioia zigortzen du, masokismoa anketa narzisiko
bihurtuaz. Lehen gudate mundlalaren osteko at>angoardisnx) eta
modernismo berantlar guztiak Joera horren azken fasea baino ez
dira. Burgesiarekiko herra mutun-eraino eramanen du idazleak. Maint>esteraino ezen sistema bera arbulatzeko indarra blitzen duen. Ida
zleak sentitzen du glzarte mota berri bat posible dela (komunista,
faszista, ala dionisiakoa, azken hau 60-70eko hamarkadetan) eta
zeresana izan dezakeela, protagonismoa, eta zergatlk ez lidertza,
mugimendu iraultzaile antlburges honetan. Euskal Merrlan Joera kontestatzalle horrek, jaklna den lez, hirugarren mundu guztlan bezala
deskolonlzazioaren utopia izanen du helduleku, nazto askaper>aren
narrazlo ertaina (ertaina diot, ez t>alta guztlz unitjertsala, krtstautasunaren narrazloa ala marxlsmoarena izan daitezkeen nx>duan). Litera
tura konprometJtu edo engaiatuaren aroa hasten da orduan, esan
t>ezala konkrezlo desberdlnen itxurapean, Qerra hotzaren amaieraraIno iraungo duena. Aro horretan irakurtzea ez da eklntza hedonista
bat. Irakurtzea munduaren aldaketan parte hartzea da, zuzenean, ala

zeharka. Uberazio pertsonalaren Iturrl da literatura -muga moral eta
polltikoetatiK askatu eglten du irakurlea. Eta Irakurle kontziente eta
ciesinhibitu bat munduaren iraulketaren agentea bihurtzen da.
Transzendentzla bat dago -glzarte höbe baten itxaropena- irakurketari kanpojustlflkazlo bat ematen diona, Morregatik, irakurzaletasuna
ez da baltezpada sistemak promozionatzen duen zerbalt. Klase soztal batzuetan ondo Ikusla bada Irakurtzea -klase domlnanteetanl'lase dominatuetan (emakumeak barne), ordea, ekldln nahl den
i>^tzat Jotzen du klase domlnanteak berak, nahlz eta beharrezkoa
iiXiditzen zaion formakuntza minimo bat eskaintzea klase domlnatuö. sistemaren beharretara hobeto egokltu daltezen.
Blöke sobletarraren gainbeherak eta petrolioarengatlko krislak
ohartarazten dutenean kontsumo glzartea luxu bat dela, pianetaren
errekurtsoak mugatuak direla, eta ez dagoela abundantzla horlbetlra^ hor, aro postmodernoan sartzen gara. Abundatziazko oralnaren
o ta lg ia bat da aro postmodemoa. Urrezko aroan bizl garelako
sentipenak sortzen duen nostalgia antizipatua, depreslo light bat.
Aro postmodemoa ideologikoki antl-ideologikoa da. Post nazlopost-txjrgesa, post-lraultzallea, post*dena. Ez da ezertan slnesten. Ez dago narrazio handirik, ez dago utopiarik. Kapitallsmoa ez du
malte bere esentzlan, burgesek t>eraiek ere ez (gustoko dute
mende bukaerako burgesek pobrez mozorrotzea, bourgeols*^^*®^^^nTe-aren itxuraF>ean agertzea), baina denok malte dugu kontsu*
rt^ re n praxis gisa^ Ohartzen gara ezin dela kapitallsmoa ordezkaAre, aitortzen diogu geure bua»an ez dugula ordezkatu nahl, asko
eta sintzeroki gorrotatu arren. Eta hapitallsmo hedonlsta berantiarra'^ekiho daukagun adlkzioa areagotu baino ez du egiten arriskuan
^^^QoeJa ikusteak. Mendebaldeak t>oterea galdu du kapitallsmoaren
arrakasta mundialaren ondorioz, eta kontsumoaren urrezko arotik
3teratzeko beldurrareWn bizl gara guztlok, amasan eutslz, akojonaeginda. Krisiaren aroa da. Ez bakarrik krisi ekonomiko kronlbaizik eta krisl moral kronikoa. Ez dakigu zer defenditu. Ez
zein eredu Jarraitu. Eta hutsune horl betetzera dator plazerrafVjfiosW, komunismoareWn akJerantzizho zerbat gertatzen da, asKon gust^tzen zaigu ideia. Ordea, praxtan izu laborrta diogu, ez battugu gure ontasun
^ plazerretadK deus ere laga nah! (are gutxiago besteei ernateHo baldin
bada).

ren etika (edo etikarik eza). Plazerra kontsolamendu bat da. Oralnaren nostalgia antlzlpatuaren kontsolamendua. Zentzubakoa bezain
erosoa eta atseglna den sistema sozial auto-erreproduzltzalle baten
aurrean edo t>altan geratzen zalgun azken errekurtsoa. Eta denok
gaude plazerraren kontsolamendura etslta. Cz dugu ezer hoberik
espero. Plazerra da gure Igurlklmen zerumuga bakarra. Mortan datza
gaurko egoeraren berezltasun historlko absolutua: plazen-a helt>uru
blhurtu da. Lehen bitarteko soil zelarlk.
Best-sellerraren aroa da postmodernltatearena, literaturan. Best
sellerra idela bat da, hitzaren zentzu platonikoan. Perfekzioaren Iru
dia eskaintzen du best-sellerrak: liburu atsegina, plazer-emallea, eta
kontsentsu sortzallea. Zorlona balzlk ez du ereiten Inguruetan tjestsellerrak: irakurlearen zoriona lehenik, gogoko dituen osagai literario
guztiak eskaintzen baltlzkio (intriga at)eratsa, identifikazioa errazten
duten pertsorialak, luzetasuna -plazerra zenbat eta luzeagoa hobea
baita-, eta baita beste irakurle-kontsumitzaileekin irakurketaren pla
zerra partekatzeko aukera -zeren, zenbat eta irakurriagoa, orduan
eta komentagarriagoa bihurtzen balta lagunartean). Baina zoriona ez
da Irakurtearena bakarrik: editorearena, hedabideena eta idazlearena
ere bada, azken hauek aberastu egiten baitira best-sellerrari esker.
Idazle madarikatuaren aroa amaltu da. Idazle engalatuarena ere.
Best-seller egllearen aroan gaude. Mori da idazlearen ethos berrta.
Eta plazerrari loturiko ethosa da. irakurlearen ethosa bezalaxe. Ira
kurleak ondo pàSd nahl du. KItto. Ez du txapartk nahl, ez du bu*
ruhausterlk nahl, ez du morallzaziorik edo ikasgaink nahi. Plazerra
eskatzen dio idazlearl. Eta idazleak ere ondo pasa nahl du: hots,
dirua irabazi nahl du, mediatizatua izan nahl du, bidaiatu nahi du,
mintzaldlak eman nahi ditu munduko hin ederrenetan, rriattatua izan
nahl du, gozatu nahl du t>ere Idazle paperaz, Ez du slstenria aldatu
nahl, ez du sistema gorroto, sisteman daukan zuku guztla atera riahi
dio. Eta heltMjru horl betetzeko behan-ezkoa zaio irakurlearekin ko*
munikazloan sartzea. Idazlea komunikatzaile bihurtzen da. Idazleak
ez dio senüarazi nahl irakurlean bere gainetik dagoela intelektualW
(nahlz gehlenetan hala den). Malaber, Bernard Lahlrek dion moduan,
gaur egun idazleak nekez joka dezake «l'art pour rart»*aren idazle
guztlz autonomlzatuen antzera, zeren mundutlk erretiratzeko keinu
teatrala egitea otutzen bazalo, inor ez da joango bere t>lla, tx>lizko
dorrean ustelduko da bere testuekln t>atera... beraz, irakurlearen
t>lla Joatea beste erremedlorik ez dauka eta irakurlearen aurrean

azaltzen denean. umiltasun hipokritaz bere gehiagotasuna mozorrotu egiten du irakurlearen mallara Jaltsiz, polltlkarl popullstak eglngo
lukeen moduan. Baudelalre-k Irakurlearl «hypocrite lecteur, mon
semblable, mon frère» esaten bazlon (bere Irakurle burgesarl, alegia)
gaurko irakurleak idazlearl antzeko zerbalt esan llezaloke: «idazle
hipokrlta, nire antzekoa, nire anaia». Idazleak Irakurlea seduzitu egin
nahl du, ez astlndu, ez kezkatu, ez txokatu, ez probokatu, Edo bal,
astlnduko du, kezkatuko du, txokatuko du, probokatuko du, baina
ez gehiegi, ez deflnltlboki, doi-dol normaltasunera itzultzeko plazerra
handiagoa izan dadin obraren amaieran. 5edukzlo ariketa bat da
•daztea, aro postmodernoan. Idazlea Casanova bat da, Irakurleak
konpultsiboki seduzltzen dituena eta azken hauek emateko daukatena eman ostean irakurlena bemen blla abiatuko da, modaren halze
boladel Jarralkl, bere estiloa eta gala beharren arabera aldatuz. Idazle
komunikatzallea perbertso polimorfo bat da. Ez zalo irakurlearen
kalitatea edo identltatea interesatzen, kantltatea balzlk, kantltate horl
baita bere plazerraren baldintza sine qua non-a, t>ere estatus sozial
hauskorraren tjermea. Berdin zalo norentzat edo zein hizkuntzatan
*clat2i, Irakurleak mllaka zenbatzen dlren bitartean. Berdin zaio, orobat noia edo zertaz idatzl. Qaur Qerra zlbila eramaten da hobekien
eta hortaz idatziko dut, bihar autofikzloa egongo da modan eta nire
^miliako istono intJmoa salduko dut. Etzl? Auskalo.

5 * Ikasleen plazerra eta hezkuntzaren krisla

Hezkuntza hll dute... hobetu nahl zutenen idelak erabiliz. Boronöate onez an ziren padagogla berrien pentsalari eta defendatzalleak.
Haurraren eta ikaslerlaren ezagutza eta errespetutik ablatu behar
^®*a akJamkatzen zuten. Eta denok ados egon gaitezke. Baina zein
^ got>emanek, hezkuntza sistema osoak, balta glzarteak t>ere oro^ e a n , egin duten ideia berrltzaile honen interpretazio praktikoa?
^^^ot>emarieh zera pentsatu dute, eskola enpresa bat dela, eta enpresa batek bezala bere emaltzak hobetu behar dituela etengabe, Zenbat eta hintar formatuagoak, orduan eta produktiboagoa eta lehlako^äQoa bihurtuko delakoan glzartea. Eta zer da emaltzak hot>et2ea?
Batxillergoa eta goi-ikasketak dituzten ikasleen kopurua emen^tzea, helbunj hon betetzeko, hain zuzen, pedagogia bernak ondo
ilatozkie. ZergatJk? Bada, pedagogia bem honen Interpretazio faltsu
baten arabera eskola errazagoa blhurtu behar balta klase sozial apa-

lenetatik datozen ikasle masa berrientzat. Ikaslea ezagutzea, ihaslearen beharretara eta interesetara egokitzea zer da, ez bada eshota
errazagoa bihurtzea? Ez duzu ezagutzen hornero? Zure burasoeh
esan dizute Simpson familiako altaren izena dela? Ez kezkatu, nahi
baduzu 5impson-ak irakur ditzakezu eta horretaz egingo duzu zure
selhileko lana. Zalia eglten zaizu Jon Miranderen p>oesia ulertzea?
Lasal, Totl Martinezen eleberrl bat ennango dlzut irakurtzeko.
PiKka bat -tamalez ez hainbeste- kankaturlzatu dudan joera
hoH’ek ez du llteraturaren irakaskuntza bakarrik ukltzen. Hezkuntza
sistemaren joera orokorra da. Ikasleari ez zalo esfortzu gehiegi
eskatzen, ez da traumatlzatu behar. Ikaslea enü’etenltu egin behar
da, irakasleak lortu behar du ikaslea interesatzea eta ez alderantziz
Ikaslean ezin zalo exigitu interesatzea. tiorl blolentoegla litzateke,
terrohsmo intelektuala. Ikaslea. irakaskuntzaren publlko edo Ikusentzule t>ihurtu da. Irakasleak eskaintzen duen espektakuloaren
ikusle kapritxoz t>etea, uneoro zapplng-a eglteko prest. Galnera
oraln ikasleei, gero eta tokl gehlagotan, irakasleen lana et«luatzeHo
aukera ematen zaie, Ikasle erregeak erpurua gorantz ala t>eherantz
ipjnlko du kurtsoaren bukaeran eta Inkulturaren plzüa garaiezinaren
aur-ka alfemk eta armank gabe torrokan antu den irakasle-gladladorearen patua bere esku dauka.
Joera orokorra dela esan dut, alat>alna humanitateak dira kaltetuenak eta humanitateen barruan, filosofia eta literatura are kaltetuagoak. Saiatu behar gara ulertzen zergatik gertatzen den hau. Lehe
nik konpara dezagun literaturarekln gertatzen dena humanitateetatJk
kanpo dagoen gaiekin gertatzen denarekin, desberdinatsuna egon
badagoela eglaztatzeko. Pedagogia berrletan inpllzitua zen ideia horietako bat honakoa zen, literatura ematen zuen irakasleak irakurza
letasuna sortzeko obllgazloa zeukala. Ordea, gauza bera eskatzen
ote zalo materriatlka irakaslean? Ez, noski (edo askoz gutxiago).
Inork ez dio eskatuko matematika irakaslean matennatikazaletìsurìa
sustatzea bere ikasleen baitan. Literatura irakasleak tikasleen interesetatik gertu dauden llbunjak hobetsi» t>ehar ditu, «ikasketen eta
esperlentzia sozialen arteko lotura t>erreskuratzea* izan t>ehar du
helburu. Hon eskatzen al zaio matenoatlka irakaslean? Inclaz ere ez,
jaklna. Ikasleei berez interesatzen al zaie tngonomeüia? Ez. Eta
halere thgonometrla irakatslko du, lasal-lasai, Irakasleak. Eta behartu
egingo du ikaslea trigonometria irenstera, gauez loa gakJu bank.

^zhenik, literatura iraKasleak ihasleen gaitasuna hontuan hartu behar
omen du, IrudiKa dezagun une batez matematlka irakasle bat uko
egmgo liokeena Thales-en teorema irakasteari ikasleak malla ap>ale9*a dutelako, Ez da posible. Programan dago Thalesen teorema eta
t'ltto. Ikasi behdr da, Azken printzlplo bat: «iKaslearl egunerokotasuf>ean baliagarrl izango zitzalzklon edukiei eman zitzalen lehentasuJakina Txlllardegiren bakarrlzketaren erablleraren ezagutza letunaren egunkari ezhutuan ez dela baitezpadakoa egunerokotasunari
9ufre egteko. Baina nolz baliatzen dugu algebra hirltarron ehuneko
larogeita hemeretzla osatzen dugunok gure eguneroko bizitzan?
Ikusten denez, humanltateak ez dira matematikak bezain estimatuak egungo hezkuntza sisteman. Eta honek ez du zerikuslrik
bataren edo bestearen egiazko erabllgarritasun edota utllitate sozia*
“arekin, Alta, matematikak ikasleen arteko selekzio sozial zorrotz eta
SupWagabea eglteko erabitzen dira, eta literatura ez. Zergatik? Bestelakoa ote zen egoera antzlnako garaietan, edo beste herri batzueian? Badinjdi baletz, Badtrudi beste garai batzuetan humanltateak
Qarrantzltsuagoak zlrela hezkuntza sistemaren baitan, Modu berean,
beste herri batzuetan literaturak izugarrlzko funtzio disHrlminatzailed
du (hitz honen anbigultate guztiarekin) eskolaren baitan,
^rantaan, esaterako, Frantses literatura eta hizkuntza ez ezagutzeak
<^*5krinr>inatu egiten zuen hiritarra sozialkl. Selekzio edo dlskriminazio
eglteko irizpide nagusietakoa (ez bada naguslena) zen
^ ts e s a ondo erablltzea, hots, frantses mintzalra llterarloaren erre^entzia eta kodeak menderatzea. Qaur egun, ordea, jende askoren
^'^'T^rarako, Frantzlan ere literaturak bere dizdira galdu du eta
^'e^ntza sisteman zeukan garrantzia gaitzen art da, urtetik urterà,
®ffemedtodk gabe, Beraz, ondonoztadezakegu llteraturaren egungo
a^tezla ez dela egoera natural bat, betldanikoa. Egoera historlko
^ '^^ e tu baten emaitza da.
Zer gertatzen da, bada, humanitateekin, eta bereziki llteratura^ekln, hain estimu apalean egoteko egungo hezkuntza sistemetan?

^ ' 2ertarako irakatsi literatura?

0 ^ ^ pentsatzen jarrita, nórmala da hezkuntza sistema Estatu
'^lib e ra la re n superestnjktura ^s a azken honen beharrel begira
^QOtea, Eta zein dira, bada, behar honek, zein lirateke egungo ikas-

leek Ikasi beharko lituzketen gaiak, eskuratu beharko lltuzketen f r
kintzak sistemaren interesel ahallk eta hobekien erantzun ahal iza
teko? Nik uste, gutxl gora behera honakoak direla glzarte neo-llberaletako hezkuntzaren tnvlum-a osatzen duten galak; lehenik hiz
kuntzak; komeni da t>at baino gehiago jakltea, langlle neo-llberai
ideala mobllltatera egokitua dagoelako (munduko edozein tokltar
edozein momentutan lan eglteko prest egon behar du, multlnazlor«^
blhurtu dlren enpresentzat), eta ahal bada hizkuntza handlakjakitea
(hauekln egiten balta negozio gehlen gaurko munduan); bigarremK
oinarnzko matematikak ezagutzea (negozlorako beharrezkoak dire
nak) eta, hirugarrenlk, Internet erabiltzen Jakltea. Kirolaren beharrezkotasuna blgarren malla batean kokatuko nuke: hirltar osasuntsuak sistemarentzat merkeagoak dira eta beraz sasoian egoten
Irakatsi t>ehar zaie hiritarrel, adibidez kirolaren praktlka irakatsizkitto. Qainerakoa, beste guztia, soberan dago; ez du ezertarakc
t>allo. Mumanltateak (historia, geografìa, filosofìa, literatura, etb.) ez
dira beharrezkoak sistemaren funtzionamendu onerako. Ulxiruak irakurtzea, galnera, kaltegarna da ekonomiarako, kontsumo orokofterako. Irakurtzen pasatzen dugun denbora luzean ez baitugu ezef
kontsumitzen. Bestalde, humanitateak, orokorkl, izpiritu krltíkoareí^
garapena eragin dezakeelako susmopean bizl dira, behintzat ospe
(on ala txar, nondik beglra) hon daukate, eta sistemak ez du izpintu
kríOkonk t>ehar. Kontsumitzalle eta langlle otzanak nahl ditu, íjeraier
plazerraz traino arduratzen ez direnak. Morregaük, sistemak ez
tnolz oztoporlkjarriko plazerrel. Horren adiWde Ikusgarriena sexualrtatearena da. Beste garai batzuetan sexualltea indar kcntroiagaitz eta
sut>ert5ltx) gisa ikusten bazen, gaur egun sexualltatearen p>romoz»03
egiten du Estatuak t>erak. Monela, aro postnx)demoan pornografia
nonahi dago eskuragai eta homosexualitatea bezalako praküka mnorttarloak legeak t>erak b>at>esten ditu. Askoz e re interesgarrtagcö
zalo ststemari sexualitatea plazer legal gisa promozionatzea, oodo
dakietako plazer erreprimituek kontestazío soziala eragin dezaketeia
Ez da (rw utzl nahl p>lazerraren esferatlk kanpo. Denok daukaQ’^
plazerraren esperientzia bizltzeko eskubidea. Qiza-eskuWde 9 ®"
rrantzitsuena blhurtu da plazerra.
Kontesüj honetan, zer egin llteraturarekln? Luzaz hintar kJealaren
heziketa moraterako eta nazio identltate Jakln baten arabera formalatzeko erabill t>adu sistemak literatura, hezkuntza sistemaren t>itar- lio-

tez, gaur egun baliagarrltasun horl galdua du, arras. Qaurko hirltarrarl
ezzaio birtute berezlrih eskatzen (ez zaio Erromatarrel bezala tvirtus*
•dealari egokitzea eskatzen, kalitaterik gabeko gizona da gaurkoa.
bere plazerraren senarl jarraitu besterik ez daukana), eta moralajada
ez da auzi sozial esanguratsua, balzlk eta neurotlko batzuen arraflnamasoklsta-onanlsta.
Sestalde, Estatuak nazio eralkuntzarako literatura baino tresna
era^nkorragoak ditu oraln eskura: Ikus-entzunezko Industria, kirol
setekzioak, etb. Dena den, nazio Identitatearen eralkuntza, gurea
^>S2alako periferletan salbu (uler daltezkeen eta zllegltasun osoa du
ten arrazolengatlk), ez da lehentasun bat. Estatu nazloak ez dira
bezain sutsuki nazlonalak, eta Estatuek Indarra galdu dute,
9 0 a guzjz, Sistema neo-liberal globaleko beste indar faktlkoen au
rrean (multlnazionalak, super-elite internazlonala).
^''Hloftoz, gaurko llteraturaren irakaskuntzak ez t>adu ondo fun®Ofiatzen, ez da pedagogia txarra delako, edo irakasleak ez direlako
9ai Ikasleen interesa sortzeko. Benetako arrazola da literaturak ez
funtzio sozial garblrik, ez bada, gurean bezala, oraindik ere
^^^30 eralkuntzarako erabiltzen dugun tokl perlferlkoetan.
Ez du ezertarako balio, ez t>ada entretenltzeko, plazer mota
erreflnatu bat emateko, Ironikoa eta tristea bada ere, aide
^ e ta tik ez dablltza erabat oker irakurzaletasunaren beharra defen:
dutenak. Literatura zerbaltek salba badezake, eman dezakeen
^^‘^zefraren promozloak salbatuko du, Ordea, literatura soilik plazer
®sa hartzen badugu, zertarako behar dttuguliteraturzaleak? Ez
badauka literaturak heltxjru zeharkakorik, transzendentzlarik
atzekaldean edo gainekaldean, zertarako da beharrezko
^ '^ n tz a sisteman?
ZergatíK ez dugu Jartzen beste edozein plazer iturrlren mailan;
arrazoiketa muturreraino eramanez, zergatik ez irakatsi
edo ikastetxean zlnenria edo teleblsta beglratzen (tadakit
dela zinerr»arekin, balna uste dut teleblstarekin ez direla atre^ orairKilk). Zergatik ez luke promozionaüJko teleblstazaletasuna
^ '^ n tz a sistemak?

^
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Ala oraindik sinesten dugu, pittin bat,
literaturaren t>allo sozialean?

Zerk salba dezake llteraturaren irakaskuntza, egungo kontestuan?
htomentzituta nago didaktlkak ezin duela ezer egin, edo oso
gutxi.Llteraturaren estatus sozial eroria deiako arazoa. Bestaide, gaur
egun interpretatu eta praktikan Jartzen den moduan, pedagogía be
rna derltzana sozlaiki dlskrimlnatiboa deia esatera ere ausartuko
nintzateke. izan ere, eskoletan urteak eta urteak Igarotzera Hondenatu dituen malia sozlo-kuitural apaieko ikasieria berriaren masa ez da
inolz Joango bere kabuz llteraturaren «kiaslkoak* irakurtzera, ez baidin
badu hezkuntza sistemak horretara behartzen. Bai ordea ikasle sozlo-kuituralki prlblleglatuak. Mortaz, obra errazak eta ustez l^eralen
interesel egokltuak, beralen egunerokotasunari lotuak, bakarrik eskalntzen bazaizkie irakurtzeko, kendu egiten zale ikasle sozlo-kulturalkl desfaborezituei goi-literaturarekln inolz kontaktuan egoteko
aukera t>akarra, alegia, eskolak eman zlezalekeena. tSontua da, hor
taz, la sinesten dugun beharrezkoa dela haur eta gazteentzat go*
literaturarekin, kanon kiaslkoarekln, kontaktuan egotea. la sinesten
dugun onuragarrla dela «benetako literatura» ezagutzea hiritar arruntenaretzat. Ala guretzat literatura izena ere merezi ez duen zabor
testuala emango diogun, uste duguiako ikasle gizarajoek ez luketela
ulertuko egiten diogun mesedea zenlDait klasiko irakurtzera bort«tuz.
Badakit ez dela hitz maitatua, baina hezkuntza ez al da t>ortxake'
ta bat, definlzioz? Ez dezagun ahantzl hezkuntza hitza erat>iltzen dela
animaliekin egin daltekeen lana ere izendatzeko. Mezkuntza izenak
esan nahl duena esan nahl du eta ez genloke t>eldunlk izan behar
Ez ai naute bort><atu matematikak irenstera? Bai. Eta zer? Esker or>a
baino ez daukat horrelako gauza inutilah ikastera bortxatu naue^
hezkuntza sistemarentzat. Oauza inuOlak maltatzen irakasten duen
sistema ezin da guztlz gorrotagama izan. Egunerokotasur>ean beha
rrezkoak diren gauzak solllk erakustera mugatuko iitzatekeeo
hezkuntza sistema beldurgarria litzateke. Benetan inhumanoa dena
da norbait kondenatzea, berejatom sozio-kuituraiengatik, ezagutzen
ez dituen gauzak inolz ez ezagutzera, ustez eta ez litzaizkiokeela gisa
guziz Interesatuko. Zer da hezkuntza ez bada Jendea aldatzeko.

altxatzeko eta hobetzeko xedea? hiritarraren ideal baten arabera
norabWe bat emateko xedea. Edo bestela ez galtezen gehiago
mintza hezkuntzaz eta berrizenda dezagun horretaz arduratzen diren
mintsterltzak. Memendlk aurrera «kontsunnltzalle gazteen motlbazio
»ntelektual moderaturako sedukzio minlsteritzak» del genltzake.
«Kanon klaslkoa» esapidea erablli dut eta behar bada baten bat
hamtuko zen hitz elkarketarekin. Kanona ez al da, ba, klaslkoen
zerrenda? Afera da kanonaren bi bertsloren aurrean gaudela egun.
Bata esparru iiterarioaren zirkulu hertsienak -kuaiiflkatuenak^^'o*2tur)koa (idazleak, kritlkoak) eta bestea esparruz kanpoko edo
^sparruaren gunetik urrutl dauden aktore ez haln kualifikatuek eragindakoa (merkatua, hedabideak, industria kulturala, irakurle-eroshezkuntza sistema). Besteren t>at txokatuta sentituko da irabatzuk kualifikatutzatjotzen ditudalako eta gainerakoak ez ham
a t e . Bada, esan t>ehar dut, sentitzen dúdala baina egiazki hala
t^ailfikatuta egon zintezke literaturaren arloan (asko irakurrl
^ ^ la k o , literaturaren historia ezagutzen duzulako, testuak irakureta aztertzen ikasi duzulako, eta horrek guztiak urteetako lana
^posatzen du) eta kuallflkazioak ez dauka zerikuslrik obrak maitätzeko edo ez maltatzeko denok dugun gaitasun demokratikoa^ekiri. Horregatik, erakunde Iiterarioaren partaide gisa, zirkulu kualift*
^tuaren kanona defenditzea dagokit. Eta kanon komertzialaren eraQinaren aurka borrokatzea dagokit (salmentak ez direlako inoiz inon
3utomatlkoki lotuta egon kalltatearekin balzik eta beste hainbat irlzpi^ e k ln ), argitaletxe indartsuenek eskola eta ikastetxeei inposatzen
^ te n kanonaren aurka borrokatzea dagokit, hedabldeek erabaduten kanonaren aurka borrokatzea dagokit (autore baten
‘^'^n ika zio ahalmenak ez duelako zerikusirik bere obraren balioa^ ^ ) , kualiflkaziorik gabeko epaimahalek erabakitzen duten kanonaaurka borrokatzea dagokit (noia erabaki dezakete euskal kanon
beraien bizitzan lehen aldiz -lehen aldizl- euskaraz idatzltaobra bakar baten itzulpena -itzulpena bakarrik- Irakurtzen duten
sariko epainriahaikldeek?). Qauza horien guztien aurka boJ^okatu behar naiz irakurle kualifikatu gisa nire baliagarrltasun sozia
l e eta literaturaren ballo absolutuanslnesten badut. Horrekln ez
^ esan nahi kanona behin betirako finkatua dagoenik ez eta
"^tsentsualkl finkatzen denlk. Zirkulu hertsi horren ban-uan ere,
eta Jende guztia kualiflkatua Izan, ez daude/gaude denak ados

eta borroka etengabea da kanonaren birdeflnizio eta eguneraketarako.
Oraln. saia nadln esaten zergatik sinesten dudan literaturak t>aduela oraindik ere balio sozial bat eta merezi duela serioski Irakatsia
izatea, hots, gizartean mugltzeko eta htritar ideala izateko beha
rrezko denjakintza glsa, eta ez alsialdirako plazer iturri soli gisa.
5inesten dut literaturak, gizateria guztiarentzat, balio duela eza
gutzen den gizatasun sentimentuaren esplorakuntzarlk osoena eta
zorrotzena proposatzen duelako arte guztJen artean. Munduko beste
jendeen ezagutzarako (beste herrien noia beste nort>anakoen) tres
na paregabea da eta, zentzu horretan, elkar ulermena bermatzeko
tresna bezala dakusat. Bestearekln t>ere t>estetasun osoan identJflkatzera eramaten nauelako humanlzatu eglten nau literaturak, neure
tHjruaren ezagutza hobetzen laguntzen dit eta nire sentlberatasun
emozionai noia intelektuala garatzeko ballo dit. Morrez gain, literatura
onak, beste birtute askoren artean, zentzu kritlkoaren garapena era
giten du eta hiritar idealik ezin irudika dezaket kalitate hon gabe
LaburtJiltzeko, zibilizazio faktoretzat daukat, W . mendeak kontrakoa
frogatu duela badirudi ere batzuetanV
Bestaide, sinesten dut literaturak euskaldunontzat -nazioer'
kontzertuan r«hi2 literaturarenean penfertkoak garen aldetik- oratndik ere bailo duela gure naziotasun arazotsuan txjruzko gogoeta
egiteko, komunitate sentimentu zibilizatu, autokntlko eta sotil bat
garatzeko, garai batean balio izan zien moduan beste hainbat naztcn.
nahlz gaur nazio handi honentzat pixka bat galdua bide duen baliagamtasun horl, besteak beste ikus-entzunezko entretenimenduak gai
na hartu diolako llteraturan identitate kolektiboa eta t«Ho kulturalai'
(1)

«nxlefcerta eta zibiUzazioa ez óaucte Kontrí^rrtta, nire ustez. Horretan ez natof
bat AtxagaK CamUo Uzardiren ipuír>ean esalen zueriareWn, alegta obabatanet*
asW irakum ez zutelako riahi zuteia Javier haur-basurdea hil. riazíen hrimeoaí'
ez zKen barbaroak. Mmen oso zlWtlzatu eta arraflnatuak tzan ziren, pentsatuak, kalkulatuak, argudiatuak; bestela esateko, gol mailako kontestu kulti/ai
batean b<ertatuak. Era berean, uste dut gizarte bat krudelkertartk gabehoa
izan dattekeeia r ^ tz eta zibilizazk) nnaUd apalekoa tzan. E¿ dttzagun nahas*.
beraz, zibilizazto malia eta btolentzia malla. Derriokrazia eta fliosofla asmaözttuzten Qreztar genialek esWabuak zttuzten beren zerbitzuan üste d u t ^
eta guztiz ere, hobe dela krudelkeria irakuma knxJeíkeria ez-»rakurria bamo
auheran.

hedatzeKo tresna gisa. Kontua da, gurean, bederen, ez daukagula
produKzio tresna zinematograflko edo telebisual nahlkoa indartsurih
esKura eta, hortaz, oralndlh ere, zortez behar bada, ilteraturara jo
t>esterlk ez daukagula geure idioslnkrasi kulturala lantzeko.
Slnesmen horretan olnarrltuz, (pentsatzen dut hezkuntza slstefT«k literatura irakatsi behar duela ez ikaslearen komunlkazlo gaita*
suna hobetzeko tresna edo soporte gisa, baizik eta bere berezko
interesarengatik, fenomeno zlbilizazlonal, nazional, kuttural eta artisOko gisa. ttonen ondorioa da ez natorrela bat pedagogia berritzaileen
i ^ e kredoetako batekln, hots, llteraturaren historia irakastea soberazkoa deiako ustearekin. Hire aburuz literaturaren historia ezagutu
aabe ezinezkoa da literatura benetan ulertzea. Ezinezkoa eta interesik gabea. Ez dago literaturarik bere historia ezagutu gat>e, hitzen
5®®da bat baino ez dira llburuak, beren kontestu historlkoaren abstralsaoa eglnez gero. Bere buruan konfiantza lukeen literaturaren
irakaskuntza batek toki zentrala itzull beharko Hoke literaturaren hisîofiaren irakaspenari. Jakina, honek ez du esan nahi llteraturaren
f^istortaren bertslo zaharrera itzull t>ehar denik (izenak eta datak
^endatzea, eta kasurik hoberenean biografiak). Teoria llterarloaren
6ta zientzia sozialen ekarpen anltzak integratu behar ditu llteratura
ren histortak interesgarria Izango bada.

® * Azken gogoeta bat zaletasunaren transmisloaz

Literaturaren historia ikasgeletatik kanporatzeko erablitzen den
^fgudtoetako bat -argudio nagusia, apika- da ikasleak aspertu egi^ diUjeia, horl ez dela llteraturaren ikusmolde bizia, literatura ikasbizi egin behar dutela, esperimentatu, gozatu. Altzakia horrekin,
''*^ru erraz eta dibertigarriak irakurrarazten zalzkie etajolasak propollteraturaren inguruan, edo Idazlea ekartzen dute ikasgelara
^ denak kontent, pentsaturik idazlearen presentzlak arazo pedago^
guztiak konpondu dituela, magiaz bezala (askotan idazlea bera
baldarrena t>ere literaturgintzaz zerbait transmltitzeko, llterazera azaltzeko). ISontua da ea onartuko genukeen historia
t>atean franWsmoan bunjzko azalpenak eta kontaklzun hlston^ taztertzea eta hon-en ordez frankista eta anti-franklstetara jotas^ Patioan. ikasleek hobeto asimilatuko dutelakoan hórrela frankis-

moa zer zen, esperimentazioaren bidez, aKtore bihurtuz, dibertituz
Pedagogia berrien interpretazio faltsu horrentzat kontua ez da Ihasleek hobeto iKastea, balzlk eta erosoago ikastea. Eta ez da gauza
bera, tamaiez, hobeto edo erosoago Ikastea, Ikaslearen erosotasuna
ez lltzateke izan behar didaktikaren ipar-orratz, Ikastea, apur bal
ikasten saiatu garenok badakigu, ez da erosoa. Eta ikasleari abstrakzio indar t>at esisatzea, kontzentrazio ahalegin bat exigitzea, azaipen
historiko bat Jasanaraztea, ez doa QenelDako Maurren Eskubideei
buruzko Nazio Batuen Itunaren ezein artikuiuren aurka. Aitzitlk, horlxe da irakaskuntza, t>ere esentzia, haurra bortxatu egiten du iraisaskuntzak, hezi nahi bada. Baina ez nago zlur hezi nahi ote den,
oraindik. Mitzari berari beidurra badiogu. ..
irakasie bat iiteraturzaiea baidin bada eta horrezaz gain dohaitsua eta irudimenez betea bere zaietasuna transmltitzeko orduan,
gerta daiteke literatura kiasea atsegina suertatzea ikasiearentzat, eta
hainbat hobe. Baina irakasle ororl ezin zaio galdatu irakasten duen
gaiarekiko zaietasun egiazko eta gnnatsua. Ezin zaion t>ezala exijitu
komunikatzalle laloa izatea. Eska dakiokegun gauza bakarra da bere
gala ondo ezagutzea eta transmisio lana ahaiik eta serloskien, trebekieneta egokien egitea, haurrei uneoro ulertaraziz gaiaren ga*
rrantzia. Mortik landa irakasleak lekarkeena bonusa da, bonus oofÿ
etorrta, esan gabe doa. Bestela esanda, zaletasuna ez da irakaskuntzaren helburua, balzik eta tarteka ematen den efektu kdaterai
bat, mirarl eskergarria.
hortaz, nire aburuz, zaletasunaren transmisloaren problematika
eskoiaren, ikastetxearen zeln unit>ert5itatearen eremuetatik at ezam
beharra dago. Zaletasuna ez da irakaskuntzaren auzia ezta kezka
ere. Irakaskuntzak irakatsl egin behar du, funtsezkoa deritzolako gai
Jakin bat ikasleari ezagutaraztea, horren garrantziaz, horren baiw
sozialaz komentzituta dagoelako. Irakaskuntzak ez du zertan Ikaslea
ezertan zaietu. Horrek ez du esan nahi zaletasunaren transmisioa
interesik gabeko auzia denlk, ezta gutxiago ere.
Qaldera bema, hartara. hor«koa lltzateke: nori eta noia dagok>o
irakurzaletasuna sustatzea? Iruditzen zait azken urteotan garatzen
eta hedatzen art diren hainbat esp>erientzia emankorrak suertatzea
ari direla. Bakar batzuk alpatzearren, idazmintegiak, irakurle klubak
irakuri^eta salo edo diziplina artistiko ezberdinak nahasten dttuzter

emanaldlaK erakusheta ibiltariak, azoka oflzial eta alternatiboah, lite'■aturaren promoziorako blogak (azkena hitzen (Jbera, baina badaude
beste asko ere), Ahotsenea bezalako ekimenak, etb. Literatura glzarteratzen ikasi da gurean, asko Ikasi ere, eta sare Interesgarria
osatuz doa zazpl lurraldeetara irlsten dena. Qlzakia izaki mimetlkoa
da, René Qirard-ek irakatsi zigunez, eta gauza guztiak bezala llteraturzaietasuna kutsatu egiten den zerbait da, izatekotan, alegia gure
'f>guruan zaletasuna ikusten badugu gu ere zaletzeko aukerak blegiten dira. Esan dut kutsatu egiten dela. eta hori da hitz
gakoa. Zaletasuna ez da irakasten. Bl hitz hauek ez doaz elkarrekin,
^ prozesu oso dest>erdinak -kontrajarriak Izateraino- dira ikastea
^ zaletzea. Zilegl da, Jakina, eskolak baliatzea eskolatlk kanpo
9*2artean garatzen an den giro llteraturzale bern hon (haurrak halako
^rnanaldira eramanez, esaterako, edo, zergatik ez, idazlea ikastetxe^ ekarriz, ez nago horren aurka), baina eskolaren eglnbeharra ez da
eskolak nagusiki Irakatsi egin behar du sozializazio egoki bateraKo funisezkoa deritzona. Zein den gure ikasleei inposatu nahl dle^ cumculuma, eta zein izango den curriculum horren t>altan literaAraren tokla eta literaturarl buruzko ikuspegia, hon da irakaskuntzaren benetako eztabaida.
*^2ken hitz batekln amaltu gura nuke nire Irakurzaletasunaren
^‘^ r u a z gogoeta eginez, Amak tnikitatlk mustkazaletasuna kutsatu
izan dit. Kontzertuetara eramaten ninduen eta kontsert>atonoan
ninduen arrablta jotzen ikas nezan (esan dezadan, halere.
*^^ka tresnaren -edo tortura tresnaren esan behar nuke- aukera
Beranduago, ikusink dohain moduko bat neukala muslsaiatu zen nl esparru profesional horretara bideratzen. Mire
^•'i'asheta musikalak flnantzatzeko prest zegoen mezenas bat
^*® ^Jo a n ginen ama eta biok. Alabaina, aman zin eglnarazl nion
"^tserbatorloko azken diploma aterako nuenean aske utzlko nlnHbreki aukeratzeko nire bidea. Onartu zidan eskaera. hamalka
kjzez eguneroko laguna (edo etsala?) izan nuen arrablta nire
lortu nuen egunean t>ertan bere kutxan sartu eta inoiz
ez dut irekl. horrek ez du esan nahi ez rwizenik muslkazale^ llaaük.nnustkazaletu nauena ez da Izan kontserbatorloko via crubaizik eta nire amaren musikazatetasuna bera. Ama egun
nekusan muslka entzuten, muslka lantzen, muslka bizitzen.

Morrek kutsatu dit birusa. Horri esker goza dezaket gaur musiha
gozatzen dudan moduan.
Kontserbatorioan pedagogia eredu zaharkitu batljarralki eta bortxaz ikasarazi zizkldaten solfeglo eta arrabltarl buruz zer esan? Bada,
nire muslkazaletasunean inolako eragin posltlborik izan ez badute
ere, pozik nagoela horiek guztiak ikasi izanaz, nire formakuntza intelektual eta kulturalean aberastasun izugarria ekarri zidatelako, eta
balta zeregin horretan orduak eta orduak iharduteak gerora izugam
ballagarna suertatuko zitzaldan lanerako autodizplina gaitasuna ekam
zidatelako, besteak beste. Ikusten denez, ekarpen handiak dira,
nahiz ez loturarik izan ezein zaletasunekln. Balna dena ez da zaletasuna eta plazerra bizitzan, sinestarazi nahl digutenaren aurka.
Qogoratzen nalz, bestaide, nire gelan entzerratzen nintzenean,
eguneroko arrabita ordu-erdia egiteko, askotan eglten nuela tranpa
eta atrilean par^turen ordez Asterix eta Obellxen abenturen albun^
bat irekitzen nuela. Morrela, edozein gauza jotzen nuen arrabitaz,
lasal Irakurtzen niharduen bitartean. Ballteke, ironikoki, nire llteraturzaletasuna egoera t>erezi hark lagundu izana, beste fektore batzuen
artean. Literatura eguneroko lanetatik ihes egiteko modurik atseginena izan da niretzat betl, ihesbide bat. Eta esan dezaket eskolakc
literatura kurtsoek bezalnbat zaletu nautela osabak herritik Bilbora
eramaten ninduenetan erosten zizkidan Capltan Truenoren komlWeK
edota Mortadelo eta Filemonenek. Qeroago, egia da, bi irakasJe
llteraturzale amorratu eta kutsakor gurutzatzeko zortea izan nue^
(bata ikastetxean, bestea unibertsltatean) erabaklorrah izan direna^'
nire irakurzaletasunaren sendotzean eta zehaztean. Esan dudan rooduan, zaletasunak ez du zerikusirik irakaskuntzarena bezalako erakunde baten lanarekin edota helburuekin, kutsatze ferx>meno bat
da, eta guztiz intimoa eta inprebisiblea gainera. 2 ein izango den
zaletasuria plztuko duen pindarra ez da erraza aurrelkustea. Altor
dezaket oraingoan nire idazle bokazioa aipatzearren, idazteko
kutsatu zidan pertsona flkziozko pertsonala bat izan zela, Julien So
rel, Standhalen Oo/ría eta ße/tza eleberriko protagonista, flotötaf’^
Bada, elebem horrek preseski halako kutsatze taten istorioa hontatzen digulako. Bere baitan irakurlerik ez duen familia xume bateKc
seme gazteena da Julien. Irakurketak gorrotagarria zaion W zimotde
t>atetik ihes egiteko bidea erakutsiko dio. Mapoleonen memorter'
irakurle amon-atua da eta irakurketa horrek enriango dio bere Wzitz^

nvxJu ezln erromaneskoagoan moldatzeko eta eramateko insplraztoa. Litxjrua irakurrl nuenerako -hamalau urte nituen- banintzen
jada irakurzale, ez ordea idazlegal. Baina Julien Sorel bere Irakurketek sorginduta, eta bere bizitza irakurketa horien eraginez antolatzen
eta planifikatzen ikusi nuenean, bada, une hartantne ernetzen hasi
2en nire baitan idazle bihurtzeko xede lausoa. Liburu batek nort>aiten
t«itza alda zezakeela erakusten zuen 5tendhalen eleberrlak. LlbuIndar misterlotsu horren sekretua zulatzeko asmoz neroni llbu^ egile bihurtzea beste erremediorik ez neukan.
Mire eskolako literaturaren esperlentzlarl dagoklonean (lehen alpatu ditudan bi irakasie hauen eraglna kenduta) zer esan? Bada,
zerbalt deitoratzen badut zera dela; eduki nituen Irakasie zenbaitek
62 adatela irakatsi euskal literaturaren historia eta bere garrantzla
beharko zuten moduan. Behar bada gu aspertzeko beldurrez.
bada borondate onez. Baina Irakasie batek bere gala Irakasteko iaria serloski eta komentzlturik egin Izan duen bakoltzean (nahlz
eta zaietasun berezirik ez izan, nahlz eta ez komunikatzalle aparta
'2an. nahlz eta ez preseski modu ludlkoan egin), Interesgarria iruditu
^ beo, errespetatua sentitu naiz (ikasteko gal ginela sentiarazi
hórrela jokatuz, Jakintza horl gureganatzea merezi genuela
^tla razl baltigu), eta gaur egun eskertzen dut orduan nirl Irakastera
izana. Eskertzen dut aspergarria, nekagarria edo gogorra
■^teKo arriskua hartu Izana.
Ur Apalategi
Paue eta Aturri Merrietako Unlbertsitatea
(UPPA)
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Sei liburu irakurle bila
PATXI 5ALABERR I MUMOA

AtariKoaK
^ionako artikulu honek, azken orduan eraberritu zaion sarrera
9ßako hau salbu, 6llbo zaharreko Bldebarrieta LIburutegian Euskal
Literaturaren Irakurzaletasunarl eskalnitako Ikastaroan ezagutu zuen
rnintzaldi glsa 201 Ik o uztallaren lehen egunean,
■nteresak eta arrazoi demografikoak ere tarteko, bageneklen
^ ^ ^ ra z eskalnitako ikastaroek ez dutela arrakasta gehleglrlk izaten,
^ €z gintuen gehlegl harritu dozena erdl bat lagun bakarrik bertaraikusteak. Barka: dozena erdi bat lagun eta on Mlgel Unamuno
bera, neronek ikasturte arrunteko klaseetarako nahiko ez
^keen zirkinik gat>eko arretaz entzun baitzigun areto nagusiko palharen irudi kapeia-betaurrekodunak.
^tolanahl ere, mintzaldlen izaera familiar horrek ez zuen bertan
■^rxJutako gaten garrantzla gutxiagotu, ez eta hlzketaldiak isiipean
arrazoiak areagotu ere, alderantziz baizik: ikastaroan plantea"utahoek gaiaren transzendentzlaz ohartarazteaz gainera, ageri-age^ S^ratu ziren irakurzaletasunaren inguruan gizarteak erakusten
'^’^^joerezjat>e tzeko beharra, euskal irakurleriaren esparruko da^
eta egoerak objektibotasunez ezagutzeko premia eta gizartean
batìk bat, gazteen artean worHing dass delakoaren osagarrt
^te ke e n reading dass moduko bat sortzeko eta hura sustatzeko
^ z e h a tz eta eraginkorrak eraikitzeko komenentzia.
^

^ k u lu a ri mlntzaldiarl jarrltako izenburu bertsua Jartzea iruditu
egokiena, t>atetìk, nirea ez delako eta hon. berez, plus bat izan

daitekeelako horrelako kasuetan, eta, bigarrenik, eta garrantzitsuago
dena, ezln hobeto laburblltzen duelako hemen kontatu nahl dudanaren harla. A posteriori izan arren, hirugarren arrazol bat ere -kabaltstlko Hamarra berau- erantsi genezake haslerako titulua mantentzeko, alegia, izenburuko sei zenbaklak erakutsl duen sen profetikoarl dagokiona, dozena erdl izan baita, esan bezala, irakurzaletasu
naz arduratuta ikastarora hurblidu dlren entzuleak, eta, hori gutxi
bailitzen, beste dozena erdl lagun mintzaldlak eskalnl dituztenak.
Baina aurrera egin baino lehen, hona bl hitzetan zorioneko izenburuaren burutaldla.
Antolatzaileek irakurzaletasunan buruzko Ikastarora gonbidatzeko deitu zidatenean, Pirandellok idatzitako saiakera-litMjru bat
eskuetan nuela harrapatu ninduten -horrelakoak baitira kausalitatearen prlntzipioa osatzen duten kasualltateaki-.
Oso gal Interesgarria iritzi nion proposatutakoarl, jaklna, baina,
anekdotarako garrantzitsuena, telefonoz hltz egltearl utzl genionerako, nik liburua, mugimendu narras baten ondorloz edo, lurrean
nuen, ahozpez, zabal-zabal eginda, plsu garai batetik erori ohi diren
nriaindireak legez.
Aitortu behar dut oso nalzela superstiziosoa eta, ez katu beltzer
ondotik pasatzen nalzela, ez 13 dlren astearte-ostiraletan lan egiten
dúdala eta, areago, mundu moderno honetan handik edo hemend>^'
eskapa daitezkeen berunezko balen kontrako eskafxjiarlo bat dara'
nriadala t>eti golkoan zintzilikatuta.
Modu superstizioso berean, eta eriyiotasun kuasi mistiko bate¿
beteta, jaso nuen tiburua lurretik, zein orrialdetan zegoen ireWta
JaKlteko imka disimulatu ezinik, bizitzan zehar hórrela, kasualitatezhc
lotura moduko horletatik, etom izan baitzaizkit betl inspiraztoak edo
direnak direlakoak.
Eta hara non aurkitu dudan Pirandellok "Bonn-eko kaiera” izenekoan Idatzitako orrialde t>at zela ene beglen aurrean eskalntzen
zitzaldaria; eta orrialde hartako esaldlrtk nabamieneria, begietaratLzitzaidan leher^a, letrakera ezberdinez markatua -letrakera etzanez
haln zuzen-, honako testu hau zela: "Vox clamantis /n deserto''
Bai, Isaías profetarerìa, gero Joan Bataiatzaileak plagiatu zuen huß
bera.

Errebelazio modukoa izan zen une hartakoa. Eta, noski, zaldltik
erontako Tarsoko haren antzera, neuk ere epifania hartaz mlntzatzera bWeratuta aurkitu nuen neure burua.
Eta, ondorioz. plagiatzen ekln nion neuk ere lanari. Zeren eta
J^iJanlk ez dateke ez dakienik Pirandelloren obra ospetsuarl ("5el
pertsonal autore blla" delakoarl. alegla) lotsagabeki plaglatu eta narraskl moldatutako bertslo "pedagogikoa" besterik ez dela hizketaldl
^■»onen izenburua ("5el liburu Irakurle blla").
^^miari gagozklola. agerlkoa da gure glzarte honetan gero eta
Sehiago direla irakurketaren premia azplmarratzearekin batera
■Qehiegi zehaztu gat>eko balore objektlbotzat hartzen balta betl IraKurketa-, irakurzaletasunaren arrapaladako ahultzea nabarmenarazten duten ahotsak.
Eta arrazoi osoz nabarmenarazi, ziurrenik. Izan ere, arrapaladabezain sakona eta atzeraezina dirudl ahultze-fenomeno honek,
batik bat etorklzuneko irakurle izan lltezkeen haur eta gazteensan, konponbidenk gabeko eritasun kroniko t>ezala atzematen da.

^

f^ b a it llburuen baitan ezkutatzen ziren mistehoak. irudiak eta
^^^'^^^ertsoak desenkriptatze-ahalegin txikiagoa eskatzen duten tresna
bitartez erdletsi daltezke egun; eta llburuak tresna obsoleto
zaharkitu bezala agertzen hasi dira haint>at adin-geruzatan.
^ 1 t>erean, ez da sekretua azken urteotan gero eta ozenago
^ te a tz e n an dela ea internet, smartphone, teleblsta, bideo-jolas
^b estelakoen "mundu berriak" denboraren eta giza-harremanen
^ tie p z io desberdinik ez ote daraman atxikita, besteak beste (eta
da hona ekarn gaituen gala), liburuaren irakurketarekin lotuta
^fen takardade eta denbora lineal, patxadatsu eta esktusiblsta^eHln zertkusink ez duena.
^ r e gairantz hurbltduz, erantsi beharnk ez da t>izlki areagotzen
srazoa irakurgal bezala jasotzen dena ustezko irakuriearen
®^^itate lingutetiko-kulturaletJk urrun atzematen denean. Morrelaaurrean. irakurte izan zitekeenak inki-mlnkia eglten du eta
izaten du bestelako eginkizunetara Jotzea.
^^JWTekJn, Jakina, Euskal Literatura Klasikoaren errezepzloaren
larriaz (beste bat!) mlntzatzen hasl gara. Qaur egun,

ezaguna da, W . mendera arteko Euskal Literatura hizkuntza eta
llteratur berezilarlen bazkatzat geratu da praktlkan.
Morretatik guztitik abiatuta, bada, eta letra idatziarekiko arras
anorgasmiko bllakatzen ari den glzarte honetan hainbat konstatazio
eginez eta haietaz baliatuz, artikulu honek irakurketa eta irakurzaleta
sunaren Inguruko hausnarketa-puntu zenbait mahalratu nahl du, beüere Euskal Literatura Klaslkoa ikusmiran izanik: kontzeptuen balloa
eta baliagarritasuna, irakurketaren premiak eta baldlntzak, gure lite
ratura klaslkoaren eta llteratur kanonaren problematika, glzarte-pe*
dagoglaren eta irakurzaletasunaren sustatzeko ahaleglnen ahuleziah,
etorklzunerako poslbilltateak eta espektatlbak, etab.
Qala zentratzea, egokiro zentratzea, luke, edozein modutan ere,
artlküluak xede nagusi.

0 .- Kontzeptuak gorabehera
0 .1 .- Zer da irakurtzea? Zer irakurzaletasuna?

Mas gaitezen esaten inork ez dakiela ztur zer transmltitu nahi
izaten den normalean Irakurrl, irakurtze eta irakurzaletasurwren inguruko kontzeptuekln.
Ikasi dugu oso balore positlboekln lotuta doazela oro har, balrw
ez askoz gehiago. Eta okerrago dena, maizki ohartzen gara beste
errealitate batzuen mozorro gisa ere agertzen direla hitzok.
Beraz, aide batetik, ez dago oso argl ea berdin ulertzen dugun
guztlok irakurrl hitza, eta ea zeri deitzen diogun irakurtzea. Zeren eta
estatlstika, Inkesta eta ikertze-lan gehlenetarako irakurtzea edo.
rahlago bata, irakurzaletasuna ta sistenoatikokl lotzen da "liburua'
deltzen omen den artefaktu batekin^ eta, dakigunagatik, kaleko jen
dea etengabe dabll smsak, muglkorrei buruzho propagandak eta
l>ankuetako hipoteka eta Interesel buruzko prospektuak irakurtzen,
(1)

“ las necesWaóes que la sociedad Oene hoy de k» dtvefsosdpos de lectores
rw está siendo para nada planteada. Entonces, segumnos con una respuesta
morxjteísta; leer es leer Ubros y leer Nbros como se leen en la escuela
seguimos con las declaraciones que exaltan que la lectura es Unca. gozosa
sensual, sensortal que te abre los sentidos, que te Humina, que te enriquece,
que te enriquece" (Bravo 2005, 5).

baina ez nago ziur hori, zientifikoKi eta estatistlketarako bederen,
"irakurtzea" ote den, batez ere Irakurzaletasuna neurtu nahl duten
inkestak egiten dituen (llteratur?) sistemarentzat.
Are gehlago, Jakin, oraindik ez daklgu irakurtzea ona ote den^
edo, ikusmenerako hobe dena, ez irakurtzea txarra den ala ez. Zeren
eta inork ez du oraingoz argitu txarra Izatekotan, norentzat den
txarrago, irakurtzen ez duenarentzat, irakurgalen merkatalgoaz bizi
direnentzat, munduko ekonomiarentzat oro har, ala, t>anaka hartuta,
guztlontzat. C3ainera, ez daklgu batzuen ustez hain positiboa dirudien
irakurketa horrek ez ligukeen gu bestelakatzeko eta alienatzeko bl
dea Jarriko, gure mundu marabllloso propioak sorraraziz eta zinez
hausnartu eta aldatu beharko litzatekeen horren aldatze-lanak gerofako, beste taterako utzaraziz^.
Ez Jakiteagatik, ez daklgu Irakurtzeko ohitura duenak/dugunok
ere nolz (edo inoiz) utzi beharko liokeen/geniokeen irakurtzeari ere.
Mietzschek, esate baterako, antzar-ferratzera bidall zituen besteren
I'buruak azken urteetan, ez baitzegoen inoren interferentziarik jasa
teko prest, ez eta haiekin sinblosi intetektualetan denbora galtzeko
«■e. Aski omen zuen bere burua.
Baina zalantza teortko horiek guztiak aparkatuta ere, eguneroko
prakokoan oraindik ez ditugu kontuak behar bezala argitu. Adiblrnerkatuaren ezinbesteko lege eternatak zlo izanik ere, susma
iteke Interes eta inzpide komertzlal gehiegl nahastekatzen direla
ekarn gaituen irakurzaletasuna bera ere aipatu orduko.

^

Ezlnt)estekoa da. noski, haren atzean papera eta paper idatzla^en mensatal egitura egotea, balna susmagarn bilakatu ohi da gero
'^kesta eta txostenetara isurtzen dena. Etsenplu gart>i bat: sarntan
irakurrten sinonimo izaten da liburuen salmenta, horrek “ Ira‘^fzaletasunaren" inguruko inkestetan adierazten eta eraglten duen
_

'Pentsamentu proptoaren ordezko hutsa besterik ez da irakurketa' (5cho
Penhauer 2009, 980).
Cgia da gero eta amsku gut?ögo dueia gizarte honek horretarako, baina
latzago ere bHaka daltezke trakurzatetasunaren ondorlozko arazoak. Scho*
Penhauerrek dioen moduan, 'asho eta la egun guzoan irakum, eta atsiakjietan ez pentsatzeko denborapaseWn deskantsatzen duenak pentsatzeHo ahal"'*n a gateen du apurka-apurka [. .] Cnjdtto asko eta askoren kasua da hon;
btekatu dira ir^ rtz e a re n podenoz“ . (2009, 1025).

guztiarekin, Amazon enpresah berriki kaleratutako datuetan aurKi
dezakegu ildo horretako kasu esanguratsu bat.
"Ciudades que leen" Izenburupean, Amazon-ek Estatu Batuetako hinrik irakurtzaileen zerrenda prestatu zuen. Egunkariek ztoten
bezala, "obviamente, la multinacional del comercio electrónico ela
boró este top 2 0 a partir de los datos de ventas de llt>ros, revistas y
periódicos (en formato impreso y electrónico) recogidos desde er>e*
ro de 2011 en ciudades con más de 100.000 habitantes"^ Salmenta eta irakurzaletasuna gorputz berean uztartunk, t>eraz^.
Main urrutl Joan gabe, Espainlako 'Tederaclón de Gremios de
Editores" delakoak ere berariaz nahasten bide ditu irakurtzeko azturak eta erostekoak. "Hábitos de lectura y compra" dute Izena harén
informeek, baina Jaklna, halen xedea liburuen salmentak areagotzea
izanlk, ulergarria edo izan daiteke erakusten duten Jokamolde l>erdintzailea. Kezkagarriagoa dirudi, dena den, Kultura Mlnlsterloaren
jokabideak, izena egokltu ere gabe argitaratzen balötu bere wetv
ornan edltoreen inkestak eta barometro-seriek^.
Bada, era berean, korapllo hau guztia ilunago utz dezakeen
bestelako ftlmlñokerlarik ere. Esate baterako, ba al daki irK>rk tfte car
ma/ntenance bibles edota egungo tresnerla teknologiko ororen ins*
trukzlo-llburu mardulak aintzat, hots, liburutzat hartzen diren éstatetikak eta txostenak eglteko orduan? Edo, beste modu iMtean planteatuta, Joe Satriani-ren gitarra-partiturak t>iltzen dituen liburua erablitzen duenak "liburu" bat darabllela erantzungo luke irakurketa
neurtzeko inkesta batean? Zeren letrarik gat>eko (beraz, “ irakurn'
ezinezko) nobela grafikoak** eta argazki-liburuak, etab. benetako Hburutzat hartzen dlren bitartean, normalean orrialde eta letren feltarik
ez duten muslkakoek eta biblia berezl horiek guztlek ukatua dute
estatus horl.
(1)
(2)

(3)
(4)
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AgenKoa da irakjrtzeKo-edo erosten direla Nbumah eta atcNzhanah normatear
batna horrek ezln gaitu kontzep>tuah sirKirrtmotzat hartzera eraman. Bestetó
lo^Ka horrehm, asterò liburuaK seme^alabentzat erosten dttuen anaNabeto3
ere iraKurtzaMeer>en artean lerroKatu beharho HtzateHe nahttaez.
IKus: httpyAMww.mcu.es/IibrcyMC/CentroOoc/lnforTnes/TlabttosLectura html
Oso etohuentea da. adibkJez, Shaun Tan-en emigrantes Jzenehoa (BarMrs
Fkxe, 2007), rxxi (stortoak berak esKatzen baitu 'n x itu a ' izatea.

Dena den, ohiko topikoetatik at, kontzeptua bera da llun mantentzen dena Irakurzaletasunaz mintzatzen hasten garenean.
Izan ere, zer da Irakurzaletasuna? Asko Irakurtzea al da akaso?
Orn-hopuru handia irakurn behar da Irakurzaleen kategonan sailkatua
egon ahal izateko? Irakune konpultsiboa behar da izan irakurzale
ägertzeko?^ Llburuak kontsumltzearekln lotuta al dago kontua?
Egia esan, erraz pentsa llteke "zaletasun" hitzak baduela, numisnriatikan txanponak eta fllatellan ziglluak biltzearekin bezala, llbu
ruak tal gabe irakurtzearekln zenkusink. Zalantza-lzpla pentsalarlak
(Lthtenberg, 5choF>enhauer, Nietzsche...) jartzen du, ordea: "asko
'rakurtzeak sorgortu egiten du gogoa".
Ez dinjdl, beraz, kantltateekin lotu daltekeenik irakurzaletasunaren kJeia, eta bal, berriz, beste zerbaitekln: "la medida de la lectura
r'o debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos
‘^^Jan [...] Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se
de^ués de leer" (Zald 1996, 19). Edo Parerga eta Paralipo^^^enaren autoreak dioen moduan, "bakar-bakarnk irakurri behar da
pentsamendu propioen iturria agortzen denean" (Schopenhauer
2009, 981).
Behin betiko konkiusionk atera gabe ere, akaso ez genuke denbpra alfemk galduko kontzeptuak era unibokoagoan edo (esanahi
Si^txiagorekin, alegla) erablltzead ekingo bagenlo eta, bidenabar, zen
^^^^n diogun irakurtzea bemro planteatuko bagenu^ eta zer-zen^-zeftarako-zergatiak bemz mahalratzen hasiko bagina.
Zalantza dut, tialere, ez ote lítzaízkigukeen irakurketa eta irakur^atetasuna Johannes Qutenberg-engandlk datorkigun pap)er mprimaArazoaz hezhatuta dattlen acteWcte batek gogorarazten dit hiOer bera, oralndlk
b<anh cKrauen poirakart franWsta hort bezala, irakurle konpultstboa zela eta,
sanitan, (naomntoa tartean (eta bestelakoen -sarea, btdeojoiasak, etab *aftan), liburu bat irakurtzen zuda gaoeko.
Irakuiketaren tíefinizio azkar, orokor eta operaObo bat zimborratu r«hi izango
^*ägenu, trebetasunen esparruan agertzen diren hortetarajo beharko genuke,
**'etaren eta esfortzuaren podenoz kxtzen eta garatzen diren horietara, hain
aizen. Eta orxlortoz, irakurketaren "anketa' sötenratikoaren Wtartez area9otzen den trebetasunaz jardungo genuke. Bama ez tetrek konfiguratzen
^•tuaen tes&jen deskodetze-trebetasunaz huts-huisean, obra idatziak dago^
batoa erdietsi dezan ezmtiesteko dmjen trebetasun eta ahalmen inte*
*^*^tualaz baizfc.
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tuarekln lotuegi agertuko. Eta, Jakina, hark ellkatzen eta sustatzen
duen elefante ekonomikoarekin.
O .Z .- Zer da ñushal Literatura Klasikoa?

Luzejoko luke "Euskal Literatura Klaslkoa" delakoaren termino
bakoitza zehatz-mehatz azaltzeak, horrek ere ez baltu buru-haustenh
aurrezten, Eta ez termlnoek erakuste duten pollsemlagatik bakam k
Bl hitz soll, beraz. normaltasunez erabiltzen ditugun kontzeptuen
argl-llunak agerlan uzteko.
Etlmologlatik haratago Literatura hitza badakigu ez dakigula zer
den, defìnizio gehleglrlk gabeko hurbllpenen bitartez an balkara
gehienetan; balna, tira, hala edo hola bada ere, ondo Ikasi dugu
ataka gaitzetatik ateratzen,
Euskaltzalndiak argitaratu berri duen Literatura Terminoen tiiztegl espezlallzatuan honakoa da kontzepturantz egiten den hurreratzea: "ez da t>atere erraza adieraztea zerk egiten duen testu bat
literatura, zerk berelzten dituen llteratur testuak eta testu arnjntaK,
eta horregatik beharbada, llteraturaren historietan tateratsu ager
tzen dira literatur testuak eta t>este era batekoak. Balna egin dira
salakerak muga honjartzeko asmoz" (2008, 528).
Bistan da dlskrlminazlo-zalltasun horrek gauden egoeran utziko
gaituela zlurrenik, hau da, ohiko literatura-liburuetan literatura gisa
zehazten dena llteraturatzat hartzen, hala "testu an-untak" (kaöHimah
zein predikazio-testuak edo bestelakoak) noia literanoagoak edo Hrudlketen "llteratur testuak" (poemanoak, narrazioak...).
Euskal delakoan dagoklonez, kontzeptua argttzeko ahalegina ere
ez da alfemkakoa gertatuko, egungo euskaldunok oralndik ez battugu "gainditu", itzulpen inbertsoaren ondonoz, gaztelaniazko Irasco
delakoarekin izatez ez duen baina praktlkan eman nahl zaion kidetasuna. nonbalt geureganatuz goaz erdal ordain honek jaso duen
"esanahi" geografikoa eta -polltikokl- interesatua, eta ahaztu e0^
zaigu euskal delakoak bertako hizkuntza indigenart zor diola esangura guztla^
(1)

Qogora beck eushai hon hitz ethartuetan euskara hitzaK lehen toMan hartzer
duen formaren aidaKia baino ez dela.

PATXI SAiySSeRRl MUIiOA

Johabide subalterno eta anbiguo horren erreferentzia esanguratsua da Ebroren iparraldean euskararen inguruan diharduten bl eraKuivJe nagusiah erakusten ari dlren praxla.
Batetik, "Euskara eta euskal kultura mundu osoan zehar zabaltzea" xede duen Etxepare Instltutuak darabilena genuke, harentzat, Jendaurreko praktikan behinik behlnS euskal kultura eta
sortzalleaH kontzeptuak ez dira hizkuntzaren erreferentzia
“rnumtza" egitera mugatzen, eta bai, aldiz, euskal hltzaren ordalna
onien den vasco delakoak erdaraz adierazten duen esparru "zabala"
erakustera ahalegintzen. Morren arabera, euskal kultura, hizkuntza
gorabehera, zehatzegl definitu gabeko Pais Vasco Izeneko eremu
Qeograflko batean sortzen dena da eta euskal sortzalleak euskaraz
ez dakiten gaztelanladunak ere badira^.
IWo t>ereko zehaztasun kontzeptuala eskaini nahi izan dio
Euskattzaindiak ere euskal delakoarl berriki agertutako lan enblemabatean^. Morrela, Mizkuntza Akademiaren ("euskaraz, hau da,
^'JSkai hizkuntzaz arduratzen den erakunde of1ziala"*ren) enbaxadore
'Qomnahi omen duten Ahotsak, hitzak, hizkuntzak litHjrua'* "euskal
°*ertshantologia" gisa aurKeztua izan da, barnean euskaraz ez zekiten
poetak eta gaztelaniaz sortutako olerkiak ere (fifty-fifty) Jaso dlren
arren.
^ bezatako irakurle oharkat>eei otutzen zaien lehen galdera da
ea hizkuntza eta kultur errealitatea Jarduera politlkoaren menean
Jâftzeko praktlka horrek (hori t>esterlk ez balta honen guztiaren azP'an datzana), jatorrlzko euskal delakoaren esparru semantikoa
^^ß*'arazko" baten bidez izendatu behar izatea ekar ote lezakeen
^n-engo mugimendu gisa.
Baina erantzun prezeptitx) eta arauemailearen zain geratu gabe
(1)
(2)

0)
W)

•’US Ctxepare InsOtutuaren aurKezpen pubHkorako prestatu “ATI' Ikusklzuna
(^ttp-yAi«iiiw.at*et>tepare.netAku5W2una.htm).
^^^ztelamaduriak
ez erdalòunak. Izatez, fusKa/ kultura horretan Iparral‘Jeko euskatdun (dazteak aintzat edo hartuak izan badira ere, arazo “kontzep**-'3iak" bide daude bertako frantses idazleak (Saran, urterò, pazko-biharannu” eön bittzen dlren geWenak, esaterako) eta gamerako a rtis te t>ameratzeKo
hap://www.eushaftzatridw.net/dok/pia2abern/2OlO/um^un\jt0_olerWak.pdf
'^lAkaltzaindidk, argitalp>en hor>en bldez [...] akHzka etortzen zaizMon aditu
9airx)ntzeKoei gure oterWen albBte enr«teko eta rrKjnduan zehar gure
•’uttura eta hizkuntzak barreiatzeko'.

ere, garbl baino garbiago dago mundu guztlak ezin argiago duena
ere zalantzan dugula euskaldun^ edo garenok.Octavio Paz-en hitzak
lekuko kontrastagarrl: "tío se clasifica a los escritores por su reacionalidad o su nacimiento, sino por su lenguaje" (Ikus Pozuelo 2CX)9,
90).
Qurean Izan ezik, jaklna.
Eta zer esan Klaslko hitzarekln gertatzen den esanahien leize
horretan sartuz gero?honetarako ere Euskaltzalndiak kaleratu Litera
tura Terminoen Hiztegia erabll daiteke. Honatx hartan jasotzen dena:
"Euskal klaslko edota idazle eredugarritzat hartzen dirá, oro har, W/.
eta ÄVIII. mendeen artean lan zat>ala duten ia idazle guztiak. gure
literatur tradlzioaren urrltasuna bera delarik zabaltasun horren zlo
nagusia" (2008, 454; gureak dira letra etzanak). Ondoren, bederatzi
idazle klaslko(r)en zerrenda ematen da, haietako hiruren obra inportanteenak MA. mendean argitaratuak Izan baziren ere^.
laizkln larregirik behar ez duen Iritzi-malgutasun zabala bezain
behartua, nonbalt. Kontzeptualki nork bere aldetik jokatzeko aukera
nasaia eskaintzen duena, bidenabar esateko.
Morlen guztlen ondorio orokor gisara. beraz, lan honetan arrazoi
operatiboek izango dute lehentasuna eta. halatan, W . mendera arte
doan euskarazko literatura zahar guztla hartuko da klasikotzat. Eta ez
gara, oraingoz behintzat, eredugarritasunaren ur anakroniko eta uherretan sartuko. Izan ere. alde horretatik begiratuko balltzaío kontuan,
susmoa dugu "klasikotzat" agertzeko meritu gehlago izan lezaketela
urte honen ondoko idazle eta obra askok, eta akaso bestelako
"sailkapen" egokiago batzuk ere xeda litezkeela egungo irakurle eta
idazleen elikatzeko^.
(1)

(2)

(3)

íHzkuntz behategi bereaa benarl^o litzateKe eushaWün hitzaren Nbndaao hontzeptudla daKarren eusharadun hitz^-en hedapenaz eta ’ normaKzaztoaz'
ohartzeKo, hizhuntzarektn zertsusink ez duen Nntartasun hutsa (gazteianiazho
vasco-ren ordatna) adteraztefaino behartu nahi balta tehenengoa eta, bene.
eusKaraz mintzatzen dena izendatzeko nx)klatu bigarrena.
£san, dena den, ^11. mendearen buKaeraKoak drela esaten da. Areago.
'BizHaíeraren kasuan, J, A. Mogelen prosa aszeohoah Wasihoaren izena me
rezi d u ' esaldia eransten da, Kronotogia errealah hautsiz eta zer>batten ustez
"Waslhoagoa" litzateHeen Peru Aöar#« t>efa ahantziz.
AdtsKide t>ati iKusia diot estilizazKx«^ umoretsueria, nolabatteKo sistema binartoa erabiliz bt apalategi-nnuítzotan t>anatzen baititu Htxiru guzoak: 'htasihoaK'

Baina geroago ere mintzatu ahal izango gara horretaz, zeren eta
ez baita egoki. momentuz, eglle klaslkoeK osatzen omen duten
hdnon delakoaren inguruabarrei buruzkoak aurreratzen hastea,
Molanahl ere, deflnlzloen lurralde Irrlstakor hau utzlta, ezin hobe
to datorklgu kanonaren kontzeptua hurrengo atalarl ekiteko.
hots, ustezko Euskal Kanona eta Irakurketa/lrakurzaletasuna
totzeko.

!•*

Euskal kanon kanonikoaren irakurketa.
Csperimentu bat aitzaki

Begi bistakoa da egungo literatura garalkldea Irakurri ahal izalehendablzl eskuratu/erosi behar Izaten dela obra (berdin dio
^'Ofk egiten duen erosketa), eta hórrela gero, liburu-apalak dotoret2eaz gain, irakurri ere egin ahal Izango dela erositakoa.
Irakurzaletasuna, hortaz, osagai komertzial eta ekonomlkoarekin
totuta agertzen zaigu gure eskuetara iritsi ahal izateko. Areago: iku5*3 dugu jadanik salmenta irakurketaren erabateko sinonimotzat har^ko ez balitz ere, merkatal osagai hor) irakurzaletasuna neurtzeko
^sa hartzen dela maiz asko.
Alegia, nahl beste gorabeherekin izan arren, egungo llteratura
ren Irakurzaletasunaren norabideak eta parametroak atzemateko IIburu-zirkulazloa dugu erreferentzia nagusietako tjat, zeren eta libuedo aldizkarla erosi ondoren irakurri ere egin baitaiteke.
hizpkJe dugun literatura zahar edo. nahiago bada, klaslkoareklko
^ tu a k , baina, ez dira horrelakoak, arras desberdinak balzlk.
Esparru horretan idatzltako literatura klasiko guztla sartuta ere
XVI. mendetlk AIX. mendearen amaleraraino doana-, laster
ohartuko gara, irakurtzeko lehen mugimendu fisikoa eta matealegia, liburua erosi edo eskuratzeareria, egin ere ez dela
®9tten, ezinezkoa dela egitea, alegia. Izan ere, luzaroan zeharo -bar^ erabilera pleonastikoa- ezinezkoa izan da haietara iristea, hain
hildakoen obreKin osatuak, eta, hrooologikoKi berantldrragoah izan
anw , “ preWasiKoak' edo “ klasiho gaiah' izeodatzen drtuenak, tsestetfk, oram
e li t>tzink daudener obreMn anKitatuaK.

baitzen minorltarloa, hermetlkoa eta tabernakuluetakoa liburu 2ahar
gehienen kontua.
Oro har, eta informatlka agertu aurretik (atzora arte, beraz),
llburu zaharrak ez du inolako mugimendu materlallk izan; areago,
oraln ere euskal liburu zaharrak la ez du mugimendu materlaliK
izaten, mon ez dagoenez gero inork ez baitu erosten eta, dagoe*
nean ere (edlzlo berria argitaratzen delako, adibidez), geroago alpatuko ditugun bestelako arrazolak direla eta, la inork ez baitu erosten
edota liburutegietatik hartzen. Ondorloz, zall bete ahal izango ctó
Irakurzaletasunaren blgarren baldintza, hots, irakurtzearena, eskuratzen ez dena nekez irakur baltalteke,
Anekdota gisa, duela bost bat urte egin nuen "ikerketa" trausHit
traten emaltza ekar nezake hona, horl bal, aiorreko MlnlsterioaK
ikerketetarako eman ohi dituen laguntza horiek gat>e burutua.
Izan ere, ohartua nintzen gure Axular, Cervantes eta 5 hakespeareren garaikldea eta gure Urre-Aroko idazferik garaier»a, nonahi,
nahi beste eta zernahitarako alpatua zela, berdin JaurlarltzaKo
prentsaurrekoetan, abertzalejaWntsuen idazkietan zeln euskal lurrtna
behar zuten COMFEBASKeko mltinetan, betlere haren llteratur bertuteak eta kristau guzüoi lanerako piztarazi nahi zigun adorea han-hemenka laudatzen zirelarlk.
Aiabaina, urteetako esperientziak eta berezko dudan sen
maltzurrak erakutsl didate -irakasie izateagatik dagokidan mea culpä
ukatu gabe-, guztion ahotan malz erabilia izan arren, la inork ez
duela Irakurrita urdazubiarraren Qero ospetsua, ez eta euskal fllotogian eta literaturan berezllari diren gehienek ere.
Inpresloak, Iradokizunak eta aitorpenak masiboki frogatzea bai
no ez zen behar, beraz, harako sekretupeko bekatu hura datu objektJbo bilakatzeko. Eta horretan nengoela, kultura ministertoek eta
edltoreen gremioek darabilten metodologia eredu, Ht>uruaren salmenta-kopuruen segimendua egitea eta datuak erkatzea otu zitzai
dan ikergai adierazgarri. Adlerazgarria, llburuzaletasunaren indize
egokia emateaz galnera. irakurzaletasunaren bern ere eman zezakeelako hem batean t>ehintzat,
Morrela, 2CX)5eko ekainean "ikerketa" azkar bezain puWikaezin
horietako bat burutu nuen lotsagat>eki, alegia, t>i elkarrizketa eta
batuketa pare bat.

Horiatx prozedura eta emaitzak orduko erredakzio berarekln
emanda:
>^ede nagusla Axularren obraren erosle/irakurleen kopurua kalKutatzea izanik, Euskaltzaindlak 1988an argitaratu zuen Cero libumaren faksimila hartu da Ikerketarako erreferentzia gisa.
Ikerketa-baldintzen artean, ezaguna da Vlllasantek 1964an argllaratu zuen euskara-gaztelanlazko edizloak Itzai txiki bat egin dlezalo^'cela esf>erimentuari, Ez dugu inoiz kontrolatu eta ez dakigu zenbat
sakXj ziren eta non. Badakigu munduko llburutegl askotan dagoela,
taina ez dakigu hemengo Jendearen etxeetan dagoen. Esan ohi da,
f^laber, obra horl izan dela adinekoon artean irakurrlena, baten bat
•rakurrl izan bada bederen. Balna Vlllasanteren edizloa duela berroQeita hannar bat urte kaleratutakoa da, eta suposatzekoa da argltalPen hura (irakurri eta gurtzen) zutenak ere automatlkokl ablatu zlrela
^'Sfìdlk hogelta lau urterà, hots, 1988an argltaratutako faksimll zora93rna crosterà, guztlz logikoa balta gurtzen dugun liburua t>era (t>erbederen) eskuratzea, eta batez ere lehen-lehen lerroko autore
*'*3sikoa bada interfektoa.
hon argituta, hona hemen esperlmentu xumearen harlak: bat,
^ • t a asimilatu ditugu irakurle eta erosle kontzeptuak, ezinezkoa
horrelako litxjru bat erosi gabe irakurtzea eta, are gutxlago,
'twrutegietako aleek duten izozte-egoera kontutan hartuta; bl,hon
^ e la , gurutzatu baino ez dugu egin saldutako ale-kopurua llteztrakurleen kopuruarekln. hona datuok;
Azken urteotan bost bat fakultate (Qasteizkoa, EUTQ, DeusBaionakoa, Mafarroakoa) eta beste hainbat irakasle-eskola
^ dira Euskal Merhan Euskal Filologia ikasketak eskaintzen zltuzteTitulazto batzuk desagertu dira dagoeneko, balna, edonola ere,
literaturarik garalena Islatzen omen duen Cero liburuaren ira^rzaleak prestatu uste ditugu fekultate eta ikasketa horletan. Ehunziurrenlk.
^ t e iz k o Irakasle Eskolako Euskal Filologia ikasketek Iraun blürtean (1983t)k 1996ra), 106 ustezko (rakurìe axulartar tltulatu
aren.
Qasteizko Fakultateko datuak eskasagoak dira. Esaterako,
promoziokook (1983kook, alegla), ez gara ofizialki jasotako
'^tuotan agertzen, ez eta gu t>ezain sutsu kaleratu ziren ondoko sei

Ikasturteho filologoak ere. Ditugun datuak 1989tik 2004ra t)itaftekoak dira, orotara 723 llteratur Irakurle amorratu. Aurreko zazp
hazaldlkoak kontuan hartuta (batez t>e5te, berrogel bat kurtsoko),
mllatlk gora (1.000) zlur asko. Kopuru honetan ez ditugu sartu
Deustun 1978an hasl zen Euskal Fllologiako egresatuak, EUTQkoaK,
ez eta beste Irakasle Eskoletakoak ere. Edonola ere, zuhur -eta oso
azpitik zlurrenik-Jokatzeko, beste 1.500 filologo gehlago erants
geniezazkloke aurreko kopuruarl.
Bestaide, euskaltzalnak eta urgazieak ere Qeroren faksimilaren
irakutzalletzat (edo, gutxlenez, erosletzat) hartu beharko zlrela planteatu genuen lan-hlpoteslan. halatan, 2000ko datuen arabera, 25
euskaltzain eta 116 urgazie agertzen ziren ustezko Irakurle gal gisara
gure esperimentuan, haietako bakan batzuk baino ez Euskal Fllotogletatlk irltslak.
Mingaln gaiztoek nork berea baino irakurtzen ez duela zlurtatzen
badute ere, idazleak ere Oeroren irakurle-erosle potentzialtzat hartu
genituen. 2000. urtean 257 zirenak 2005ean 320 zlren^.
Orotara, bada, karreragatik edo ianbldeagatlk S.OOOtlk gora
erosle-irakurie potentzlal.
Mahita utzl genituen kalkuluetatik at euskaldun alfabetatu titulatuak, hau da, D Malla zein COA titulua eskuratua zuten mllaka hofieK
iruditu baltzitzaigun nahlko eta sobran zuteia titulua ateratzeko egindako ahaleglnarekin, gero euskal Wasiko zaharrei ere heltzen has
behar izatekol
hori bal, C5ero llburuak izan zitzakeen irakurleen eta erosleer
kopuruak erraz asko areagotu zltezkeen bestelako letra-profesionalenak kontatuta. Mola ahaztu, adibidez, hainbat eta hainbat urtetar
EMko Ikastetxeetan, euskal filologo, idazle edo euskaltzain Izan gäbe
ere, llteraturako irakasle zirenak eta, euskal literatura klasikoa irakasteaz galnera, liburutegiak ere ezinbestean homitu behar zituztenef
Kopunja? Ikastetxe publlko eta pribatuen arat>era, beste 500 erosieirakurle potentzlal gehlago?
(1)

ßadaWgu, jaWn, hor»etako batzuh Wtan-hirutan isontatuah ditugute, zeren ez
batta Idazleen artean, esaterako, fliologonk
eta CushaTtzamdiHo
artean ere bada idazle gtsa agertzen deniK ere. Balna, akU berean, 1988K-'
ediztoa erostera korrika abiatu ziren g^nontzekoak ere zenbatezmak dnu^
Hortlh. t>ada, kopuruak bere hartan rnantentzeareria

Kontua da 1988ko edizioak 1.500 ale (bakoltza bere zenbaklareWn) besterik ez zuela kaleratu eta 2005eko ekalnaren 29an oralndik 175 alek saidu gabejarraltzer» zutela argitaratzailearen blltegletasoto ilunetan.Banatu, beraz, 1,325 ale banatu zlren llburu-denden artean (eta haletako batzuk saIdu gabe segitzen zuten oraindik).
Holanahi ere, erosle-irakurleen kopuruetara errealismoz hurbildu ahal izateko, liburu-dendatan banatutako ale horietatik ezinbes
tean deskontatu t>eharko llrateke trukatze-akordloengatik oparitu zlrenak (EMko eta EMtik kanpoko liburutegi ospetsuetan banatuta^'oak), aipatu euskalarl "profesional"-en multzoan sartu ez dlren ira^'urle zenbatezinak, libuaia irakurrlko ez duten bibliomano
ez-euskaldunek eroslak eta, Lazarragaren faksimilaren kasuan bezaeuskaraz inolzirakurriko ez duten agintari eta pertsonaien ar
tean p>rotokoloak eta diplomaziak t>anarazten dituzten aleak, etab.
-*a*'*na, kenketa-kopuruetan ez ditugu gogoan hartuko edlzlo horre
tako bizpahinj ale gordetzen ditugunon kasuak, baina, edozein moere, hirurehun bat ingunj Izan litezke banatutako kopuruarl
'^^eskontatu beharko Htzalzkiokeen aleak.
5akJuta, hortaz, mila ale baino gutxiago bide zituen salduta
2005eko ekainean Axularren Gero liburuaren 1988ko faksimilak.
En^aitzak, esan gat>e doa, asko eta anitzak. Azpimarratzeko bi
^^^^tölkez, baina:
a) Teonan, eta lanbideagatik bederen lau mila inguruko espektroa (!) osatzen zuten ustezko Irakurleen multzotik, mila
besterik ez dira izan edizio sahratuaren erosle/eskuratzaile
euskaldunak. Eros zezaketenaren % 251 Edo, bestela nahi
t>ada, Axularren Izena gutxienez entzuna duen populazio
euskaldunaren % 0,125.
t>) Azken sel urteotako Idazle eta filologo berriek (500 bat
gehiago!) ez dute Gero erosten, antzera segitzen baitu sotoetan dauden feksimllen kopuaiak. flolanahi ere, planteatzen den galdera da ea irakurtzen duten, eta noia, zeren
eta nekez pentsa baltalteke horrelako liburu bat irakurrl nahi
duen euskalarla interneteko bertsioez t>allatuko dena.
^•na. euskal idazle hark zioen moduan, ez gara ezkortasunaren
t>eltzean hain azkar bameratuko; gerorako ere utzi dezakegu
^^‘äzerhon.

Konklusloa etsigarri bezain itnaropentsua, hortaz, orduan izan
genuena; gutxi baino gutxlago Irakurtzen da gure klaslkorik klasikoenaren obra. Uste Izatekoa da, ondorloz, are gutxlago irakurtzen dela
la entzun ere egiten ez diren gainerako klasiko arruntagoak (horra
hor etsipena!); balna honek aldi berean esan nahl du (eta hona
itxaropenal) Jende asko eta asko dugula oralndlk idazlan kiaslkoen
lrakur(za)le bllakatzeko, alegla, 800 nnlla baidin bagara munduko
euskaldunak, oralndlk 799.000 inguru ditugula llburu klaslkoaren
fede berrira konbertltzeko gal!
Anekdotak gorabehera, kontua (edo arazoal) da esparru klasiko
bezala deflnitu dugun honetako literatura, irakurtzen denean, testulnguru akademikoetan eta, nagusiki, gramatika-anketa bezala bai
no ez dela irakurtzen.

2.* Baina ezer irakurtzen al da? Mon?

Orain arte euskal kiaslkoak Irakurtzen direnentz argitzen arltu
Izan gara, balna obra klasikoena bakarrik balitz irakurketa faltarena,
gaitz erdi!
Funtsezko lehen galderatik ablatu beharko genuke eztabaida
Irakurtzen al da euskal gizartean?
Edozein estimazlorl ekin ahal izateko, kontuan izan behar dira
euskarazko testuen irakurlearen ezaugam nagusiak, nahiko garbiah
direnak (batik b a t euskararen normalkuntza ezaren eraginez sortutako faktoreekln estuki lotuak: literatura subaltemoa, gorabehera
askokoa, ez gizarte guzttra hedatua,...), balna edonola ere irakurle
"norm ar batez mintzo ez direnak.
Ez-normaltasun horl hizkuntz -esan dezagun- Wandestlnltatea*
rekin eta irakurleen osagai militantearekin lotua egon da malz asko
Mormalkuntza ezaz mintzo diren fektore esanguratsuak bl-biak.
Jakina, ez genuke ahaztu nahl gure literaturan askotan bun
zaion euskaldunon osagai genetlko letrafoboa, hots, kromosonr>etan
zizelkatua bide daramagun idatzizko letra ororeklko herra. Ez dut
ahaztu nahi, esaterako, Azkue adoretsuak 1925ean euskaldur>on
irakurzaletasunaz egin zuen konstatazloa; *y esto es más de tenerse

en cuenta tratándose de un pueblo como el nuestro, tan poco
aficionado a la lectura"^. Edota "Larreko"-k^ garai berean euskaldufien iraKurzaletasunaz zloena: "EusKaidunek ez dugu bizlKl malte ez
irahurtzea ez idaztea; orgatlk, Kanplon Jaunaren azken gutuna t>e2elahodk andieglak, lodiegiak dira guretzat. Ez orrialde aundia dutelako
bakarrik, balzlk eta jaklnduriz aberatsegiak diralako. Lan ortarako nl
bezelako alperrak direnak gutun laburrak naiago ditugu larriak bai*io.
Laketago zalzktgu erakaspenak itz gutitan ematen dituztenak; gutun
todiak izitzen galtuzte"
Balna berriro dlot, gainontzeko glzakiel ere falta ez zaien osagal
genetiko erosozale horl ahaztu gabe ere, honako panorama hau
amborra genezake ustezko euskal irakurleel dagokienez:

50 urtet/h goraho irakurleak:

•^oporu tKlklko muitzoa, gehiengoak ez baltu euskaraz Irakur
tzen.
Oso berandura arte ez du euskaraz alfat>etatzeko biderlk ezagu
tu. ez behintzat blde normallk.
Beste hizkuntza batean izandako alfat>etlzazloaren transferentzta
izan du eskuarki.
Mekazal glzarte bateko kldea, hots, literatura Idatzia berarentzat
bakxatzen ez duena eta. areago. bizlo llterarloetarako denborarik
gabekoa normalean.
Debekuak tarteko, hizkuntza propioan literatur obren gabezia
'^tanmena izan du gaztaroan.

v2)

P)

Moffbtogía Vasca, H, 413, 13-14.
Pabto Fermtti ingarai "Larreko' ez da eckxxx eu5í«í /<anona*ren erafiuntzaren
•i'stonan. CSogora bedi, esateraKo, lizardw eusisai Hteraturaren “ bWe bemez'
jarduteko eta ezt^satdatzeKo ireKi zion auKera paregabea (’ Blde bemaK",
1932/01/17).
’■Larreho"; "Kanplon, jaWntsu eta langWe, Euskarisna data ta" {Cushaf-bnalea
313, 1930/01).

5 0 urtetik t>eherako irakurleak:

Kopuru aitu samar batean bederen, asKi aifabetlzazio nórmala
Literatura estreinatu berrian aritua nagusiki, hau da, azken berrogelta hamar urtekoan.
Erreferentzia klasiko gutxi (eta ez llterarioeglak).
Ez da ahaztu behar, halere, 40 urtetik gorako asKo eta asho
analfabeto funtzionalak direla bal euskaraz (bitxia da euskaraz ez
irakurtzeko non jartzen duten eragozpena eta aitzakla: halena ez
omen den hizkuntza batuani) eta bai erdaraz. Eta, euskaraz hiztun
normalak izanda ere, 25 urtetik gorako ez gutnik gaztelania dute
Irakurtzeko hizkuntza takarra (erdal egunkari-aldizkari dest>erdlnen
salmentak lekuko).
Balna inpreslo hutsal irudi dezaketen baieztapenok gorabehera,
eskura ditugun inkesta eta estaOstiketara -egungo glzarteak eireatitatea aztertzeko darablltzan tresna sozialkl onetsi eta, nonbait, objektlbo horietara-Jo dezakegu berrl zehatzagonkjasotzeko.
Eleta-haria aberasteko hiruzpalau datu besterik ez.
Lehen aurreratu moduan, sona handia dute gobemuekin eta
editoreen elkarteeWn lotuta daudenek eta errentagarntasun ekonomlkoagatlk arduratzen diren enpresenek kaleratutakoek*. IkJo horretakoak dira, esaterako, Espainiako MECek (bertako Editoreen Qremloek burututa) agertutako datuak^.
Esparai horretan, oso da mteresgarna 2009ko ” t)arometroah'
Euskadlko irakurzaletasunaz dloena: "El 96,4% de la población de
EuskadI a partir de los 10 años lee o bien libros (55,6%), o periódi
cos (87,9%), o revistas (47,7%), o cómics (10,4%) o en otros
soportes".
Datu interesgarrltzatjo izan dugu nahiz eta ez akaso esangura(1)

(2)

EusKo JaurlantzaK ere, oHer ez bagaude, Kburutegi guztien 'erabNtzaileer'
Kontrola eramaten c)u C'burutegietarajoaten den oro da ’ erabiRzaíte', tjercí»’
Itburuak hartzera, egunKanak ikustera. zein order«gailueWn jotastera edo
et>«ho lanah egitera), 'iraku rle' edo direnena bame.
Ondoko webgune hor>etan Kontsulta d a ite ^ urtez urte espairwar hirtiarref'
irakunzeko azturak eta llburuak erostekoak nahasten dttuzten baromètre
esanguratsuak:

http;/Aww.mcu.e^ìit)fc^MCADt>servatortoLect/EstudKe/e5tu-

diosMCU /tectura.iitm i.

tsuegla, zeren eta, besteak beste, bistan balta hllean behln llburu
bat hartzen dutenak ere "ohiko" llbunj-lrakurletzat hartzen direla
delaho barometro horretan ^ Ondorloz, ohiko llburu-lraHurle omen
öiren %53,6 honen multzoa honela osatzenda: %29,8k egunero edo
0 eguriero Jotzen du llburuetara, % 17,lek astean behln edo birrltan
t>aino ez du hartzen libururik, eta lantzean behlngo irakurleen
fhultzokoa lirudikeen %6,7k hllean behln edo irekitzen du llburu-for'natukom^.
Irtzpkje horien lldokoekin sailkatuta^, populazloaren %3,5 beste
ck ez dira ezer irakurtzen ez dutenak.
Qainontzekoel gagozkiela, %58,4k denbora falta jartzen dute
a'tzaktatzat gehiago ez irakurtzeko arrazolen artean. Malere, egiaedo dirudi %41,2k aitortzen dutena, hots, ez zalela Irakurgustatzen edo alslaldia bestelako egltekoetan ematea nahlago
^ e la . Eta "eglazkoagoa" hitza darabllgu ez Irakurtzeko altzakla kali^‘•'atzeko, zeren eta Inkesta berak dioenez, batez beste, irakurtzen
zitzakeen 2,5 ordu eskalntzen baltlzkio Euskadiko biztanie
^^^•'Ottzak egunero telebista ihusteari.
Espainia osoari dagoklonez, oso egiten da harrlgarria 2008an
barometro honek blgarren hiruhllabeterako adierazten zute“tos tectores españoles teen una media de 9,5 libros al año y
<^«#can 6,4 horas semanales a la lectura" (gureak dira leü’a etzaCrrealitateak -edo agian lotsak- behartuta, 2009ko datuek
egin zuten aurreko urteko "joera" horl:
los lectores
í*)
_
^

O)

ttoneia dto txostenak: ~3e consideran lectores de Hbros los que leen al
iTienos con una frecuencia n->ensual'20i0eko baron>etroan 'lectores ocasionales"(eta ez ’ habituales') direneWn
« •« tu dituzte muitzo honetahoak. PoHtízatuegia ez den edozem logikak ahol*'3tuho kikeen bezala
hegozíoah negozio, oso bitJtóh egiten dira barometroetaho hainbat 'd a tu ” .
•Vínaho haoek, adibidez: " Los lectores mensuales (Hburua Mean behin edo
hartzen duteriah, aiegia) leyeron en tom o a k » 4,7 libros en el arto de
'T'edtó y los trimestrales (moizha irahurtzen duterwk hinjhilabetean terrería)
2,5 Ifcros'. Ubufuei gutxitan heldu arren, irakurle koripultsibo samarrak
Cuskad»íoak nonbait. Eta, areago, zenbat eta gutxiagotan irakurrl orduan eta
PfOfXxtzionalM Hburu-kopunj handiago irakurrl zuten, zeren eta ’ entre k » que
«teclaran no leer casi nunca Wxos, un 42,4% leyó ei úWmo arto por ténriino
niedto 1,9 libros'.

frecuentes (teen libros diaria o semana/mente), que se han consoli
dado en torno al 41% de los entrevistados, se les pregunta por el
número de horas que leen por término medio en una semana,
obteniéndose una media de 6,2 horas a la semana. Por primera vez
se superan las 6 horas semanales de lectura" (gureak dira letra
etzanak). horl bal, era aski mirakulutsuan, batez beste irakurritako
llburuen kopurua bere hartan mantentzen omen da: "El número
medio de libros leídos en el último año es de 9,2".
Nolanahi ere, gremioek eta gobernuek ematen dituzten daOj
horlezaz ez fidatzeko arrazoirlk ez dagoela pentsatu arren, egla da
kostatu eglten zaiola ikertzailean haiek datuetatlk ondonoztatzen du
ten baikortasunaz kutsatuta suertatzea. Izan ere, Joera berezia dute
beren kultur egoera oso era posititjoan atzemateko eta atzemanarazteko, eta datuak, haien irltzlz, beti dirá onak, hobetzeko mo*
dukoak, hori bal, balna, zalantza izpirik gabe, aurreko urteetakoak
eta aurreko gobernukoenak baino biziki hobeak,
Eszeptiko ultramontanoen artean legokeen mesfldantza-punttu
horrexegaük, hain zuzen, ikuspegiak eta balorazioak orekatzeko ez
da txarra izaten optimismo politiko-instltuzionala t>estetatjk etorritako
datuekin kontrastatzea.
Adibidez, Qallup-ek eta Qeneral Social 5urvey-k Amenketako
Estatu Batuetan burututako inkestetan oso bilakaera garbia ikusten
da llburuen irakurketan^; 1957an amenkarren %29k litHjru bat ira
kurtzen arl zirela zloten bitartean, 1955ean %17rajait5l zen kopurua.
Egoera ikusita, "doltu" egin zuten inkestaren diseinua, eta 1978an
azhen sel hitabeteetan liburu bat irakurtzen aritu ztrela adierazi zuten
%55ek. Inkestek errealitatearen goKoa edo islatu behar zutela eta,
1998an amerlkar kontsultatuen %70ek Jakinarazi zuten nobela,
ipuin, poema edo antzerkí lan bat aritu zirela irakurtzen azhen ur
tean. 2007an ere "gorakako joera" erakutsi zuten datuek, %73k
aldamkatu zuten libunj motaren bat (eskolakoak bamel) irakurtzen
aritu zirela azHen hamabt hílat>eteetan.
Errealitate gordlnaren irakurketa posltJtoa bideratu ala ez,
erantsl beharrlk ez dago datuak urte horietan telebistaren hedapen
sistematjkoak zekarren eraginaren isla hutsa baino ez zirela; gero

eta gutxlago irakurtzen zen, alslaldia ere gero eta bitarteko erakargarriagorekln betetzen hasia zelako.
Eta erlazio hon ezin hobeto ikusten da tradizlonalkl Europako
lurrakJe irahurzaleenetahoah diren Herbehereetan nnende erdi eskasean irakurketan eta telebistan eskalni izan zalzkien ordu-kopuruen
bilakaeran.
1955ean denbora librearen %21 eskalni zioten irakurtzearl (5
ordu asteko) etahannar minutu baino ez teleblsta ikustean. handik
urterà (197Sean), 10 ordu igarotzen zuten herbeheretarrek
astean teleblsta ikusten eta 3,6 ordu baino ez irakurtzen. 1995ean
2.10 ordutara Jaltsl zen asteroko irakurketa-denbora (denbora librea
ren %9).
herbehereetan gertatutakoaren irudlkoa genuke inguru haueta^ ere; eta hemen, ziur asko, biziki areagotua, lana, tresnerla eta
f^ozioak malte dituen hern honek inolz ez baitu irakurzaletasuntradlzlo lar izan.
Telebistaren audientzia kontrolatzen duen Kantar Media multlna^'orialak aurtengo ekalnaren amaieran kaleratu dituen datuek eradute irakurketan itzai ezin handiagoa egiten dion errealitate
teiebtsiboaren argazkink zuzenena: batez t>este, 2011n espainlar
^tatúan 247 mlnutuz Ikusten da teleblsta, hots, lau ordu eguneko^
Jakina, emaitzok ez dute gogoan tzan interneten^ edota gainerako
Mntallen aurrean (bideojolasekin, grabatutako filmak ikusten. etab.)
ematen den denbora.
Datuok MECeko inkestetakoekln gurutzatuz gero, noia esango,
egunak 24 ordukoak dtren txtartean, balirudike Espalnian edo ez
^
teleblsta ikusten (eta eglantzekotasun gutxi dauka hipótesi hor^ek) edo, teleblsta dioten bezala ikusten bada, ez dela irakurtzeko
(1)
^

Batez besteho horrek bf rrxjtur nabarmen dttu, hots, 65 urtetik gorakoek 525
rwrxjtu Ikusten dute eguneko eta 4-54 urte t)itartekoek 164 mirKitu.
Qam-gatnean ditugun joeren nondik rxxakoez ohartzeko, aski bedi haur estatubatuarrek erakusten duten zatetasunan erreparatzea, izan ere, eguneko
ordu eta erdi t>aino gehtago eman baitzuten interrieten 2-11 urte bitarteko
•iaurrek 2009an; *t>me spent onHne arrwrig chtWren aged 2-11 increased 63
percent m the last five years, from nearly 7 hours m ^tey 2004 to more tt« n
11
hours
ontme
m
May
2009*
(httpi/Zwww.nieisen-oniine.corTVpr/pr_090706.pdO.

denbora fIslKoriK geratzen. Edo, hipótesi ankerra, langabezla-tasaK
gorabehera, Irakurleek ez dutela denbora lan eglten gaitzen.
Memen, beraz, lehia bakarra -lehlarik Izatekotan, teleblsta eta
5area elkarren "adisklde" direla erakusten taltute ikerketa gehienek^-, etxeko pantalla desberdlnen artekoa litzateke, ez liburuekin
edo gainontzeko letra idatzlarekin, Balna horrek erakusten du garbien nork edo zeinek galdu duen tatalla.
Murbilagoko daturik ere ez da falta panorama osatzeko.
Nagusiki euskaldun den hern bateko llbunjteglan Jasoak ditugu
hurrengoak.
Malen partztaltasuna ukatu gabe ere, euskal herri tlplkoaren ira
kurzaletasunaren beste plegu bat Imdlkatu lezake datuen estrapolazloak. Ezin Jakln, halere, adlerazgarrlak bezain Itxaropentsuak diren
2009an 1.500 bat blztanle zituen herrl horretan (onar beWgu,
otol, nolabalteko anonlmotasuna mantentzea), %82k euskaraz mintzatzeko gal aitortzen du bere bunja (EU5TAT 2006).
Oro har, esan daiteke libunjen mundua emakumeera dela,
batìk bat irakurzaletasunaren indizerà gehlen hurbil daltezkeen eta
garbiklen erakutsi dezaketen mallegu-erablltzalleen datuen ikuspuntutìk^.
Adinez haurrak eta, sexuari dagoklonez, emakumezkoak dira
mallegu-erablltzalleak^.
(1)

(2)

(5)

Sarean nabtgatzen emandako denborak ez bWe du tetebetaren aurrean tgarotakoa mumzten. 18 urte baino getnagoko estatubatuarren artean egiridakc
ikerheta zehatz t»tek adierazten duenez, 2008an gehiengoak la bederac?
orA i igarotzen zituen egunero tetetteta, ordefiagailu eta tetefbrx) nxiglkoiref
pantailen aurrean, 555 mtnutu, 142 minutu eta 20 miriutu, hurrenez hurrW’
^ttp7/wwxw.re5earchexceHerice.com/new3/032609 vcm.php).
ègun, hemko 724 emakumeetatik 178 dtra liburutigiko matertalak (Iburu^
zem CDak eta bkJeo-zmtak) mailegatzen drtuzteriak (% 24,6). Berrtz, 805
^zonezkoetatiK 76 bairx) ez dira etxerako zerbitzu horretaz baHatzen dken^
(% 9,44). Kopuru honetan 120 maHegu-erabiltzaitek hamasei urte baino 9>txiago dute eta 134 bestenk ez dira nagusiak.
Irakurleen sexuan gagozKiola, egunkanen saln^enta-datuekin osatu daiteke
ikuspegta, arlo horretan gizonezkoak baittra r^agusM erosleak eta erosarazlea^
(eta. teonan, ^mUia guztta iraKurle). Datuek, edorxTia ere, oso
uzten diote eusKarazko prentsan (6*9t>aino ez dira astegur>etan -igandetar
13 ingunj-saRzen diren aleak); erdarazko prenbak, akXz, 60-70 ale saltzer'

Esan gabe doa eusKal literatura klasikoak ez duela lekurlk liburutegiko erablltzaileen interesen artean, mallegu guztiak baitoaz
liaur-literatura, best-seller, bidai-llburu eta nobela historikoaren IIdoetarantz.
Horren haritlk, pentsatzekoa da, herrlan llburu-dendarik ez dagoenean (zent>atek eroslko ote du Irakurtzeko libururik?) eta orotara
^ k o biztanleriaren % 16,6k bakarrik mailegatzen (irakurtzen?)
duenean liburutegiko liburu-formatukonk (letrarik gabeko haur-llteraturakoak tarne), pentsatzekoa da, berrlro diogu, ea hECeko irakurle-ehuneko garai honek ez ote duten kale egiten noizean behin.
Azkenik, kontrasteak aberasteko, Euskal Filologia karreran,
f'a^nbat urtetan, lizentziatura lortzeko bezperatan ikasteengandik jasotaho 'aitorpen"-etara Jo genezake. Esan beharrik ez dago egungo
^'JSkaldun gazteen irakurzaletasunaren nnallaren adlerazgarn izan
daitezkeela oro har, nahlz eta, lehen hipótesi gisara, uste izatekoa
'^tekeen euskal literatura klaslkoan eta garaikldean barrena nabigatzeko formazio espezlflkoa duten filologo berri horiek gazteen
artean ohikoa dena baino askoz ere irakurzaletasun-lndize altuagoa
erakutslko dutela.
Baina datuek beste errealitate bat erakusten dute. 2008an,
^'urtsoaren amaieran, ikasleen %24 ez zen ezer irakurtzen ari (ezer
ezi), eta irakurtzen an zlren gaiontzekoetatik % 75 behartuta ari
3ren, hau da. ikasgaietan irakurrl behar zirenak baino ez zituzten
rakurtzen.
■r>ork amalerako azterketen izuarl egotzlko ziokeen zaletasun-fai^ hura, halere, ez zen orekatzen bestelako datuekln: haletako
ge*^ienek aitortu zuen (ehunekoen beharrik t>al70 euskal lltnjru klasi^ bat bera ere ez zutela osonk Irakun-i karreraren azken kurtsora
eta orduan ere. denborak eta hamaika ikasgaitako programek
^9**^<lutakoaren zigorpean irakurrl zltuztela.
201 Iko maiatzean Jasotako datuek ere ildo bereko p>anorama
^ lanegunetan eta tgandetan 100-110 mguai Eushara hutsez argttaratzen
<*en eskuakJeHo astehartah 50 bat ate sattzen ditu asterò, gehten bat emaku'^'ezhoek erosten duten erdarazho prentsa grafthoaren pareko kopurua, IkusPegta errealago bOakatzeko, bom guzoan astean behin herriko et?« guzoetara
(lohainaf bar^aizen den euskarazko berrtketarta gehitu beharko iitza)oke (ez
trakurtze-mdizeen datunk).

erakusten dute. t>al irakurketez, bal eta irakurtzearl eskaintzen dio
ten ordu-kopuruel dagokienez ere.
Bizitzan barrena irakurtzearl eskainitako ordu*kopuruez galdetuta, hona erantzunak;
Astean zenbat ordu eskainl/eskalntzen diozu irakurtzearl?^
hbl
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Monako hauek dira ondoho azpimarragarnenak galr^glroki:
Irakurtzeko denborarik ez dutela diote gehienek.
Inoizka motlbazio-feltari ere egotzt diote nahl t>este ez irakur
tzeko arrazoia.
Unibertsitatean sartu aurretik. ikastetxean agindutako liburuaK
dira irakurn diren (la) bakarrak.
(1)

Ondoho laburdurek honaho esanahia dute: KbI (untoertsttateko karreia hasi
baino lehenago) - k3u (karrerako lehen hiru urteetan) eta k4u (karreraW
laugarren urtean).

PMn 5ALA8CRRI MOftOA

Unibertsltatean sartu aurretiK la ez da eusKal kiaslko bat bera ere
Irakurtzen (WI-XIA. mendera bitarteko titulu bat baino ez da ai
patzen: Peru Abarha).
Unibertsitateko lehen hiru urteetan, Ikasgaletan agindutakoak
dira irakurri diren liburu bakarrak.
Karrerako azken urtean Irakurritakoen artean, la inork ez du
aipatzen Euskal Llteraturako klasean (edo beste irakasgalren batean)
iantzekoa ez zen Izenbururik.
Qehienek Euskal Llteraturaren Historian derrigorrezkoak zituztef'ak bakarrik irakurri dituzte (6 liburu). Batzuk, horiek ere ez.
Lizentziaturara hurbiidu ahala, irakurzaletasuna kamustu egiten
da. agoftu.
^

Ikasleek egiaztatzen duten bezala, paperezko euskarria darablletra idatzirako tokink/denborarik ez dago egungo gizartean, ez
irakaskuntzan, ikerkuntzan edo espezializatutako medioetan.

Egungo glzartea. Izatez, ez da letrazaleegia, ez behlntzat pape
lean inprimatutako letren zalea. Ikusten arl garen bezala, ez dio
Qusturik ateratzen. Morren ordez, esfortzu gutxiago eskatzen duen
eta informazloa azkar, testu gutKlrekln eta batJk bat irudi eta grafi^'oen bidez eskaintzen duen teknologia berriaren zaie egin da. Eta
^ d in informatlkaren abantallei zaporea hartu dieten gizon eta ema*'unneak. Maiek, agerlkoa da, onlineho bitartekoak baliatuz, atdl befeho komunikazioarekin eta letra birtualekin ordeztu ditzakete ezin^^®stez modu zeharo dlferltuan hedatu behar diren letra inprimatuak.
Zlurrenik, liburu, egunkari eta aldizkarl inprimatuen irakurketa^en (eta salmenten) etengabeko gainbeherakada.
Baina, oraln arteko datuok gorabehera, irakurn, badirudi irakur^ dela. Morra, adibidez, liburu digitalen arrakasta, gai desberdlnen
'^ r u k o foroen eta egunkari eta aldizkarl digitalen gorakada,
etab.
Ifakum, bada, inolz taino gehlago irakurtzen omen da gaur
("con intemet hemos vuelto a la era alfabética" dio U. Ecok^),
Ahaoo desbkieratuago dab« hurrengo bateztapenareWn: *5( alguna vez perreaque habíamos entrado en la cMHzactón de tas imágenes, pues bten, el
order^ador nos ha vuelto a witrodudr en la gatama Gutenberg y todos se ven

baina, irakurtzen denean ere, euskarri digitaletan eta oso "nrKxJu"
t>ere2 lan egiten da^ ez paperean eta ohiko "azturak" gordez.

3 .- Eta irakurri behar al da? Zergatik? Zertarako?

Nahiz eta ez Jakin zergatik, liburuaren eta irakurketaren aldeKo
Jarrerak eta poseak oraindik prestlgloa ematen dutela dirudi.
Zeruetako Jainkoak baino ezagutzen ez duen arrazoi misteriotsuren batengatik, gure glzarteak llburuaz eta irakurketaz daglen
balorazioa oso bide da garrantzitsua. Aide guztletatik laudatzen da
irakurketa eta irakurzaletasuna eta taigabekoak dira haren akJeKo
hitzak eta kanpainak. Batik bat (hona beste misterio t>at!) haur eta
gazteei zuzenduak, izan ere, adineko jendeak bere zaletasunak da
goeneko fosllizatuta eta aldaezin t>aleuzka bezala eta irakurketarena
gazte-jendearen kontua balitz bezala Jokatzen balta.
Eta, noski, glzarteak kezkatu aurpegia jartzen du haur eta
gazteek gero eta gutxlago irakurtzen dutela egiaztatzen duenean,
glzarteak, oro har, oso ondo baitaki irakurtzeak nolako abantailaK
dituen eta nolako onurak dakartzan orain, gazteen nortasunareo
garapenerako, eta, bereziki, etorkizun labun-ean, sistema ekonormkoaren gurpiletan sartu ahal izateko prestakuntzarako. Eta, are, sozlallzazlorako, elkarbizltzarako eta demokrazlarako.
Mori guztla oso ondo daki Glzarteak, oro har; eta Espainiako
MECek ere bai.
Irakurketa Sustatzeko Planak dioenez, "La lectura es una herra
mienta fundamental del desarrollo de la personalidad, pero tam bién
lo es de socialización como elemento esencial para convivir er
democracia y desenvolverse en la sociedad de la información*^.

(1)

(2)

<Je nuevo oWigados a leer' (Eco - Camére 2010, 20). kaHum, iraKuftzen
balna aldaKeta rtabamien bateHin; Qutenberg-eK ekarrttaKo ^ia x ia ez bezaiaKoa agertzen ad da SareaK (rehi dueña, harenareKin zertKusi gutxi duena
tresnaren ezaugarrteK bereh KutsaturiK, zeharo desberdnah tratara batear
edo bestean aurkitzen direnak.
horren adterazgam dira afdizkan eta egunkan digitalek irakurgatei (aK)tste
intzi-artikuluei) eman behar izan dizkieten ^stamendu, estHo. sakontasun eta
izaera bernak. Prtntztptoz t>ederen. testu inpnnistuer» bairK» artnagoa ec
latxjrragoa (eta azaíekoagoa) dirudi Sareko irakurteak esKatzen d ie r^ .
Ikus http;/Avww.mcu.es/Hbroff'K/FfL/lrx)ex.html,

Ez da falta, lido horretan, Irakurtzearen abantallak dozenaka
zehazten dituen ahaleglnlk\ baina (kasualltatez?) bat bera ere ez da
ematen gure mundua harat eta honat darabilten gobernarl eta banI'anen "lana"-ri egokitu dakiokeenik. Are gehiago, munduko herrlalde nagusietako bunj zenbaitek aski garbi erakutsi dute ez dakitela
2er den llburu bat. Ospetsua da, esaterako, amerikar presidente
baten anekdota hura, zeinean, diotenez, eskola bateko haurrekin
¿egoela, alderantzlz hartutako ipuln bat Irakurtzen aritu baltzen luze.
Ez dirudi 5arkozyk eta Berlusconik eta beste hainbat eta hainbat
estatu-buruk ere eskola-garaitlk hona liburu gehleglrik eskuztatu duter\ik. Munduko gobernarl gehienek bezala, beraien eglnkizun larrieürako aski dute denbora lar eskatzen ez duen gutun edo ornren bat
'^’oizka irakurtzearekln. Edota besten irakurraraztearekin.
Izatez, inork imajinatzen al du mundua euren eskuetan darabil
ten politikariak, finantza eta bankuetako buruak, enpresa-gizonak,
etab. denbora galtzen iibunj bat (berdin nobela, poemarlo, antzerki*
“an zeln saiakera) irakurtzen? Ez dugu halen Irakurzaletasuna neurduen t«rometronk ezagutzen, baina huts egiteko beldurnk
gabe asma genezake nontsu eta nolakoak dlren portzentaiak. Eta
^ e n arrazola argia da: pertsona "eginak" dira, burua ere "egina"
eta, azkenik, "haien eglnkizuna" aurrera ateratzeko behar du
ten guztia ere badakite dagoeneko, eta ez daude prest serlo ez
kontuetan arltzeko eta, are gutxiago, inora ez daramaten tes^
clekodetzen ibiltzeko. Mori bai, agerpen publikoetan-eta ez dira
Seratzen liburuaren eta irakurketaren balloa eta abantallak aldarrikauj
gabe.

(1)

^tooela erantzuten dio Q J J Cuadernos de Literatura infantJI y Juvenil) izeneho
^•deKartaren zuzendana den Vlctorta Femández-ek “zertarako ifakum?' galde’ Para vm t más. Para detener el tiempo. Para saber que estamos vivos,
Para saber que no estamos solos. Para saber. Para aprervJer, Para aprender a
pensar, Para descubrir e) nxirxío. Para conocer otros murxJos, Para conocer
a los o&os. Para conocemos a nosotros nTísrrx», Para compartir un legado
cofTujo, Para crear un mundo propio. Para reír. Para llorar, Para consolamos,
f’ara desterrar la melancolia. Para ser lo que no sonx». Para no ser lo que
sorrtos. Para dudar, Para negar, Para afirmar, Para huir del ruido. Para comba^ b fealdad. Para refugiamos. Para evadimos. Para inr«ginar. Para eí«plorar,
Para jugar. Para pasarlo bien. Para softar. Para crecer" (http://l>tbliotecadeaU'
•aanirTiatec.conV33_razories.pdO.

Ildo horretan, izugarri esanguratsua da bankuek ñola argltaratzen dituzten llburuak (ktaslhoak barne) eta nola "sustatzen" dituz
ten llburutegl digltalak eta nola zabaltzen dituzten mezu liburuzaleah
Eta are izugarriagoa nola sinetsarazl nahl diguten, letren balloztatze
horrekin, beralek sinesten ez dutena ere: llteraturaren eta hrtzen
balloa mundua aldatzeko^
Ezin hobeto erakusten du horrek, letren munduak eta llbunjaí'
prestigiorik bal, baduteia eta, antza, eman ere ematen dutela orain
dik, baina liburuen trabank gabe lasai asko bizl eta bidera daltekee^a
mundua. Batez ere, W l. mendeko mundua eta gizartea.
Bistan da, beraz, horrek guztiak ondorio argi batera garamatzaia,
alegla, irakurzaletasunaren batalla bere neurrian eta dagozklon parametroetan hartu behar izatera, eta bidenat>ar esanez, irakasleot*
deformazioz izan ohl dugun errudun-kontzientzla alferrik eilhatu
gäbe.
Zeren eta, Carr-ek gogoratzen duen moduan, "el futuro dö
conocimiento y la cultura ya no se encuentra en los libros ni en los
periódicos, nl en los discos o CD, 5e encuentra en archivos digitales
difundidos por nuestro medio universal a la velocidad de la iu2'
(2011, 114),

4.- Irakurketaren zama
Eta aglan horrexegatik ez da gart>i ikusten zer zentzu daukan
"nola egin erakargarn « liburua irakurleel?" delako galderak, haí^
zuzen ere llteraturaren Irakurketan (irakurketan oro har, edo, nahia
go bada, irakurketa gratultoari) eskolaz kanpo inolako garrantz
funtsezkorik ematen ez zaion garalan eta gizartean.
Izan ere, ezagutza eta informazlora insteko bideez galnera, "baloreak" ere aldatuz Joan dira eta, gaur egun, irakurt^etak (edo Hburuak, nahtago t>aduzue) gauza zaharkituen tratamendua jasotzen
(1)

Duela zenbait urte internet bidezKo bankunk ospetsuenah ebte guzoetar^
ígorn zuen Qabon-gutuna, W. Wnitman-ena onrien zen “ no te detengas'
poemarehm(haren Leaves of Orass-en ez da hofrelahonh agertzen). Poera
hartaOK hartutaKo eta nabarmer>dutato rr>ezu letra-gurtzaMeaK honela ztoen
'Mo de)es de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambtar d
mundo’ , hatn zuzen ere, banhu ororen ikur dirudien esaldta.

pfakttsan. nahiz eta, ahoz eta ozenkl, liburuaren ” oralnaz eta etorhi2unaz* mintzatu ohi den foro askotan.
Amazon et^eak kaleratu Kindle liburu-lrakurgalluaren aurrean
PlTip ftoth-ek esandakoak iaburbiltzen du ongien egoera: "Arazoa
da irakurtzeko ohitura desagertu egin dela. Irakurtzeko antena bat
t«hareta moztu izan ballgute bezala da.
5einalea ez da insten. tSontzentrazloa, bakardadea, irakurtzeko
o^turak eskatzen duen irudlmena. Qerra galdu dugu. Hogei urte
barru kuitu bat izango da Irakurketa [...] eta Irakurtzea, gutKiengo
baten hobbya"
Qero eta agenago geratzen ari da, egun, llburu inpnmatuaren
Kultura eta gizartea garai eta glzarte digitalarl uzten an zalzklola tokia,
^doicln lekutatik beglratzen bazalo ere. Carr-ek jasotzen duen tjeza"come sociedad dedicamos cada vez menos tiempo a leer
Wlabras impresas; y aun cuando lo hacemos, es a la bulliciosa
^onibra de Internet" (Carr 2011, 158).
Uburu Inpnmatuaren kultur hegemonlaren amaierarekin batera,
Mtnadaz irakurtzeko denbora (eta aislatdia) ere kontsumo aktlborako
bilakatu da, horretara baizik ez daraman abladura eta presaoremía baita gizarte honen gako nagusla. Zaldek dioen bezala, "ante
la dtsyunOva de tener tiempo o cosas, hemos optado por tener
*^0535. Hoy, es un lujo leer a Sócrates, no p>or el costo de los libros,
^ del tiempo escaso" (1996, 29). Monbalt llburu baten irakurKe^ behar taino denbora, arreta eta esfortzu gehiago eskatzen dlzkio
'akurlead; eta ^a rte a k , ordea, hon guztla gainditu ahal izateko bide
^osoah eskaintzen dizkio oraln arteko Irakuhean Sarearen bidez.
Esaterako, ilburuan kontatzen den narrazioaz jabetzeko hamarordu t>ehar badira bakardadean, islllk, kontzentratuta eta Jarre
ra 3ktit>oan (Irakurketa deskodetze-lan intensoa balta), narrazlo horl
(?) eskaintzen dio Jarrera paslt)oan ikus dezakeen film t>aten
denboraz gainezka ez dat>ilen irakurie ohian. Edo salakera
t»ada litnjruak dakarreria. Ierro gut^itan tatxjrtua eta behar
eshema koloreztatuz lagunduta eskalnlko zalo funtsezkoena
^ean, berdln p>ower-polnt eder t>atean Wlduta zeln bere Intereseko
daítedseen t>estelako informazioz eta irudi zoragarriz osatutako
Uburu inpMimatuak eskaintzen ez duen aukera paregabsa, hortaz: ot>raren t)ern lat>urra eta, aldi berean, gauza bakar bat

baino gehiago eglteko abagunea (aseguruak, kontaktuak, promoatbisteak...). han-hemen kllkatzea besterik ez du eskatzen
pantallak.

2ioak,

Qizartea dagoeneko ohartua da irakurketak (sakonekoa eta harrabotsik gabea) ezer gutxl dakarklola Inori, lan eta esfortzutlk at
aiferrlkako gauzen parekoa dela, azken batean. Llchtenberg-ek al
patzen zuen abantalla hark ere ("egiazki, pentsatu beharrik ez iza
teko Irakurtzen du Jende askok") ekarpen izatearl utzl dio aspaldkJanik, bestelako bideak -erakargarrlak bezain merke eta erosoakbaitauzka glzaklak ez pentsatzeko, buma bestelakatzeko edo gogoa
hegan Igortzeko, teknoiogla berrien lldotik etorritako bideak baök
bat. Mortaz, irakurketa, ezer Izatekotan, denbora betetzeko (edo,
apreziazioen arabera, galtzeko) bltarteko bat besterik ez da, norbera
ren garapenak ezertan nabaritzen ez duen zerbalt. 5udokuen nr)oduko denbora-pasa bat. Morl eta, noskl, haur eta gazteek promozio
sozialerako galnditu behar duten langa hutsal aitortu ezlnezkoa.
Maren ordez, Informatlkak eta 5areak eskalntzen dituzte gizakiak behar dituen informazio eta ezagutza guztiak; eta merkatalgorako bkJeak, eta mota guztietako ü’antsazioetarakoak, eta burtsa eta
merisatuen jo/asetarakoak, etab.
Eta diagnosüko gordln-latz horretatik ez da gurl hemen modu
berezian interesatzen zaigun Mezkuntza Sistema bera ere aldentzen.
Dakltenek diotenez, sistema ekonomiko neollberala Mezkuntza
sistema bem bat ezartzen eta hedatzen ari da munduan barrena, eta
ez haln zuzen letren lanketarako eta giza-formaziorako aproposena,
eta bal, berriz, diru eta merkatu-xedeak asetzeko; oro har esar>e2 ,
Mezkuntza ere kontsumo-gtzarte kapitallstan apllkatzen dituen eskemekln nrialteklro ezkonarazteko. Jaklna, hark garaperiaren muintzat
dituen informatlka, Interneta eta teknoiogla oro -t>allabide ikaragam
blkalriak balira ere- liburuak ahalbldetzen dituen hausnarketa lasaia
eta sen kritlko sakona ordeztera etom(ko) dira hezkuntzara, ez diraeta hortek haln preseski egungo Sistema honek elikatzeko behar
dituen gaitasun egokienak.
Qainera, interesak Interes, ez da inguruotan falta polltlkarl eta
gizarte-eragllerlk konbentzimendu osoz aldarrikatzen dutenak
navegar por la Pted es un sustituto válido, irKluso mejor, de la

lectura profunda y otras formas de pensamiento calmado y atento"
(Carr2011, 140).
Ez gara an inolako liburu-minik azaldu nahian. Balna gero eta
nabamnenago agertzen ari da internetak eta informatiKak bideratzen
duten han-hemenkako oilo-aztertzean aritzeak Qutenberg-en galaikaslak genituen irakurtzeko azturak Itzaitzen dituela pollkl-pollki
eta, horl gutxi balitz, Irakurtzeko ahalmena t>era ere bal^
tlortaz, ez dirudi harritzekoa denlk, ez eta ildo horretatik gehiegl
akJentzen denik ere, ekalnaren amaieran bertan kaleratu t>erri den
izeneko txostenak^ erakutsitako egoera gordina.
Oralngoan, 15 urteko ikasleek Irakurketa digitalerako dituzten
93itasunak neurtzea zuen xedea^ eta, haren arabera, estatu espai^'oteko ikasleak (heogaldeko euskaldunak barne) azkenetakoak ge^tu dira, hain zuzen ere 19 herrialdeetatik 14. tokian*^, eta tradizio*
^ k i irakurketa-arloan ohi duten ahulezia endemikoa arlo digitalean
ere erakutsiz,
Balna txarrena ez da postua, horrek erakusten duen "maila"
t^ k .
Mezkuntza Ministeritzak dagien Interpretazio interesatuegia gora("el 77% de los alumnos españoles de 15 años muestra un
'^endimíento en lectura medio o alto que les permite localizar e
'nterpretar Información bien definida en contextos habituales p>ara
kontua da ikasleen %25,1 ” 2. mailatik behera" daudela (ba ote
^^emisnrio hoberik bost mailataük baxuena -la erabateko "analfe*^^**sfTK)a''Hzendatzeko?), hau da, "nevertheless, although the digi-

_
^

' '

"CuaiKJo ro s conectamos a ta Red, entramos en un entomo Que fomenta
una lectura somera, un p>ensamiento apresurado y distraído, un pensamiento
superflcial" (Carr 2011, 143-144). Cta umjnago darama autoreak t>ere hipo^Bsta: 'la Red rru y (Men podría ser la más potente tecnología de alteración de
la mente humana que jarriás se haya usado de forma generalizada. Corro
miniTTX), es lo más potente que ha surgido desde la imprenta" (Wem).
f'ooperaao eta Qarapen Chooornikoraho Erahundeak tiideratzen duen t>osten
^<>neh hematde garatuetaho 13 urtefo gazteek iraKurHeta, matematiha eta
ztentzia artoetan duten ezagutzaArebaKuntza-maía neurtzen du.
Cdo txostenaren zuzervJarta den Andreas 5chletcher-ren hltzetan, 'lo buerx»
o rnalos que son para acceder, m a r)^ , integrar y evaluar información,
construir rx>evos conocimientos a partir de textos electrónicos' (El Pah,

^11/06^8).

,
’

K o http:/A«ww.oecd.or^dataoec«^46/55/48270093.pdf.

tal reading skills of these students are not necessarily ne^igH)te.
they are performing at levels that are not likely to allow them M
access to educational employment and social opportunities in the
21st century" (OECD 2011, 50).
Eta, areago, etorkizun iluneko ikasle horiei %25,4 getiiagc
erantsi t>ehar zaizklela egoeraren larriaz jabetu ahal izateko, 2. mate
gainditu ezinik geratu balttra, Izan ere. Orotara, beraz, %48,5 <Jra
irakurketa digitalean (erel) zalltasunak dituzten ikasleak. Ikaslenare^
erdia, alegla.
Baina orain hemen, geroago hor, hurrengoan han, Qlzartea
presa handia azaltzen ari da ikaslea produkzio-sistemara igaroS'
razteko, eta ez dio garrantzi gehieglrik ematen berak dagoenehc
arbuiatua duen liburu inprlmatuaren irakurketan ikasleek erahuster
duten porrot ebidentearl. Izan ere,arras desregulatua eta ia morrontzaren parekoa bilakatzen ari den lan-merkatuak ahalik merHee''
eta hoberen ekolzten dakien Jendea behar du, 65 orduko lan-asteaK
Jasaten dituena, gaixotasuna lanera ezjoateko aitzakiatzat erabiltzef
ez duena, mugikortasunerako gertu dagoen jendea t>ehar du
ekoiztutakoa eta gehiago kontsumitzeko prest dagoena..., eta tí
pertsona kntJkoak eta "Irakurketa" sozio-ekonomikoak eta labórala^
egiten dituztenak.
Liburu inprimatuak eskatzen dituen dentx)rak, jarrerak, sakontasunak... eta eskaintzen dituen hausnartze-bideak, Jarrera kntJkoah.
etab. ez dira, hain zuzen, gizarte-mota horrekin ezkontzen.
ttolanahi ere den, hemen ez gara llburu klasikoa iraunaraztekc
proposamenak egiten hasiko. Irakurketa digltala/ez digitalaren egoe
ra konstatatu t>esterik ez dugu egin gura, horrek eragin zuzena**
baldtu hona ekarri gaituen gaiaren ingurukoakjorratzeko unean.
Egoera agonikoa batzuen ustez, etorkizuneko egoera histix*^
nórmala beste batzuenez\ kontua da ea egungo irakaskuntzarer
jasaile ditugun haur eta gazteei zer edo zerbait eskain dakieheer
(1)

’ ttetortcally tt>e era of mass reading. wWch lasted from tfie rrud-nmeteeotr
through the mid-twentieth century m northwestern Europe and north
ca. was the anomaly. We are now seeing such reading return to its
sooai tMse: a seff-perpetuating minortty that w« shal caN the reading <*S5'
(Qrtswotd, McDonnell, Wnght 2005, 138).

rahurtzearl erakargarritasunik har diezaloten eta, horren ondoren,
reading class delako analdlari lot dakizklon.
S * Pare bat kontsiderazio sinple,
gazteak eta Irakurketa-zigorra zuribide

öazte izateak badu t>erez ukitu komiko-dramatikorik, batez ere
'^abezaro bezala ezagutzen den etapa horretan. Eta delako ukitu
^ ^'ontzeptualizatuko edo bagenu, amesten den askatasun faltare^ liru d ik e gazteak gut?<len jasaten duena. Izan ere. eskalntzen eta
«shatzen zaien guztia oralnaldiari eta beren nortasunarl uko egitea
^>®2aJa atzematen dute. guzti-guztia t>alta baldintza, errealitatearen
t^^'nöpioetara makurtzea, etorklzunerako prestatu beharra. blzitza^en aurrean beraiek baino inkontzienteago direnen morrol gisa
^^’tzea..
Qizarte honetan. hamazortzi-hogel urte izan arte gaztea ez da
î^tasun-errainurlk ezagutzen hasten. Qero ere. gutxl ezagutuko
Zlurrenlk. baina ordura artekoa latza gertatu ohi zalo, dena
^^^<^rtzen tMitzalo debeku eta derrigortasuna.
hizpWe dugun irakurketa bera ere, munduan beharko lltzatekirollk askeena, derrigortua sentltzen du gazteak normalean.
03tJk bat egungo gazteak, bal, eskolako lanak eta eskolatik kanpo^
direla eta, denbora librea eta aspertzea -aspertze askatzallea
^ sortzaiie/sorrarazlea. alegia- zer diren ezagutzeko aukerarlk ere
ez duen gazteak.
Eta gurasoak ez badira, eskolak, kontua da guztiek agintzen
zer irakurrl, zenbat, zenbatero eta nola. Morrela, llbertatearen
izan beharrean, kondena bilakatu ohi zalo gazteari irakurketä- hala edo hola galndlUi beharreko kondena. Tranpeatzen -eta
gabe, haln zuzen- gainditzen den kondena, eskuarW. Eta
bezala, irakurketari hlgulna hartzea eragingo duena.
^ l e t l k t>ederen latz gisa identiflkatu ohi den egoera horren
*Jfrean, gotjemuek. handlek zeln txiWek, bakoltzak bere irakurketaf^*ana burutzea erabakita. egun hor ditugu sail, kargu, bulego eta
^^®^lkl nnordotan garantzen dlren irakurketa sustatzeko planak.
''aKurtzera animatzeko kanpalnak. letren promozioak. etab.^
*W5, ddbidez, http:/A i«w nrK3j.es/fcbro/CC/fomentoLectura.html. Quk dakigu•a. ewKal erWdegoah oratr^goz ez du horrelator»\ burutu.

Oso dira interesgarrlah irakurzaletasuna bultzatzeko planak eta
kanpainak, ez dugu zalantzarik; baina esango genuke nekez moztu
dezaketela zauriaren odol-jarioa.
Izan ere, planak eta kanpainak gorabehera, bestelakoak behar
dira sendagaiak, eta arazoa kudeatzeko harl nagusiak.
Inor gutxl ohartzen bide da Irakurketarako funtsezko t>aldintzah
ez direla propagandaren esparrukoak edota idazle, llburutegl eta
edltorlalek landu ditzaketen horietakoak^ Qure adlnekool, esaterako, Inolz ez zalgu edizio erakargarrlrlk eskuetan jam (gogoratzen
5algariren orrl llun eta letra txikl eta trlnkoko adreilu zoragarn haiek?)
edo enidblytonik, dumasik, cervantesik eta agathachristlertk eskolara etorri, balna halen llburu gehienak genituen irentslta hanriabost
urterekin (bihotzerreak eta Indlgestloak barne). Alabaina, guk bagenuen egungo gazteek ez duten gauza bat, guztlz ezlnbestekoa dena
denbora genuen, alsia, pat><adan aspertzeko aukera, denboraren
esperientzia izateko bldea.
Eta hain zuzen ere, dent>ora behar da Irakurtzeko, egun teknologla b»erriekln erraz mozorrotzen dugun denbora hila da behar dena
Irakurtzeko, margotzeko, aspertzeko edo nahl dena eglteko. Denbo
ra, eta Jakina, denbora horren kudeaketa eglteko ahalmena eta
askatasuna. Jakina, denboraren kudeaketa hod egiazkoa izan dadtn
ezin dira falta funtsezko ballabldeak, dela llbunja, margo-kutxa edota
argazki-maklna. Balna dentxjra da lehendabiziko faktorea eta bal
dintza.
Eta horl da, preseski, egungo glzakiari, eta batik ta t haurrarl eta
gaztearl, eskamoteatzen zaiena: denbora. Edo lanarekin eta betebeharrekln agon-arazten diolako^, edo alienazio huts izatera irrts
daltezkeen hainbat baliabide eta kontsumo-modurekin estalarazten
(1)

(2)

Qurean liburuaren eta kjazlearen inguruan jam oN da azentua: Itburu eraKargarriaK egin behar dira, formaz eta eduKiz, gazteen 'F>roblernaOKa'-ttt
leko gaiah jorratu, idazleah ezagutzeko auKera enrtan behar zaie gazteet.
hórrela, ehundaka saio antolatzen da 'idazleak eshotara'joan daitezen,
Hburuei buruz saio ahademiKo baten barruan mtntza daitezen. kburuah •«astee*
sir» diezazKieten, etab.
Qzarte hapitalcta honetan, "el trabe^ es la causa de toda degeneraoór>
intelectual' (L a rg u e 2010, 13).

diolako eskaintzen diona, kontua da denboraren esperlentzia dela
gizarte-mota honek galarazten duen lehen faktorea.
Izatez, irakurzaletasuna bultzatu nahl bide duen Olzarte honek
nekez ezkuta dezakeen kontraesan eskerga horl darama bere bai
tan: boterea (eta dirua) dutenen pribilegioa eta monopolioa da den
bora; bizitzeko lan egin behar duenak, berrlz, ezin du horrelakoetara
aspiratu, Qizarte-sistemak ez dio denbora dastatzen uzten, ez dio
denbora bere hartan baloratzen uzten, ez gogoz edota interesik
sabe behlntzat. Eta ez dio, ondorioz, denborarik eskaintzen, ez eta
äskatasuna areagotzeko aukeratzat hartzen uzten ere,
horl bal, "denbora urrea da" predikatuz, t>ere esanetara maku'Tarazten gaitu, eta, logika berarekln segltuz, "denbora aprobet^^tzeko da" malluarekln doktrinatzen gaitu eskolan, lanteglan, ka*eao, etxean; eta txintHO-txintxo geureratzen eta geuretzen ikasten
dugu oharkabean lelo madarlkatua, eriyio kapitalistaren kontsumo¿erbitzu hutserako bada ere.
Ez du ahalkerik, halere, gazteari eta l^re n atzean dauden fami•‘a, eskola eta egitura orori diruak, bitartekoak eta planak...
eskatzeko, zertarako eta, gazteek irakurri ahal izan dezaten eta.
^ab^llen maratila, irakurzaletu ere daltezen.
Berandu samar eskatu, horratik (eta zlurrenik). Pirandello-k asWtdlxko (horrenbeste denbora eta horrenbeste arrêta osten dizkiguten teknologia berriak agertu baino leheni) idatzi zuen moduan: "Zer
izan dakioke gaur Jendeari poesía (literatura eta llburuak, esan
9^*^^ke guk hemen), zer axola izan dakioke gaur jendeari poesía,
eta gaur egun, oralna bizitzeko denborarik ere ez duenean?"
föonn-eto fta/erah, 304 or.).
Zeren eta irakurketak (barka erredundantziaren astuna!) denbora
eskatzen du, alferrlkako dentxjra eta alferkerlarako ere den denbora,
9*1, b*denat>ar esanda, gure Axular Wasiko handiak haln zinez anatemizatu^ eragotzl eta debekatu zigun denbora horl bera.
t^eia lau egun galdetzen zuen Iban Zaiduak ea eskolak literatura
'^ ^ tz e n Irakatsi behar duenV
Iq js *E2 gen eta ez dot" artihukia. Bema. 2011/06/26.

Mahl beste kontsiderazio eta hausnarKeta izanda ere, ematen du
lan nekeza lltekeela horl egun eta hemen. Baina literatura nnaltatzen
irakasteko xedea sobran ez dagoen arren, ematen du aski lukeela
eskolak gutxienez literatura baloratzen erakutslko balu behingoz.
Eta literatura baloratuko du hura irakurtzeko denbora ere batoratzen has dadlnean eta, jaklna, azaleko analislel eta galriontzeho
teknizlsmo hutsalel (poetlka, semlotlka, pragmatlkarl dagozkiene)
lehentasuna ematearl utzlrik, benetako irakurzale apasioriatuen eta
blzlotsuen lekukotasuna eskaln dezanean eta eskaln diezalenear
Baina momentuz, egia esan, ezinjakln liteke zaharkituak, baldintzazkoak, ateglazkoak, gerokoegiak edo aspektu gabeak dlren aurreko
perpausean erabilitako aditz-forma horiek guztiak.
Qizarteak eta Mezkuntza sistemak berak Jartzen dituzten bal*
dintzen aurrean, ez dirudi egiten dutena baino askoz haratagojoan
daitezkeenik Eskola eta irakasleak. Dena den, xede bikalna beteko
luke Instituzloak Literatura eta llteraturarendako denbora benetan
baloratzetik hasiko balitz eta baloratzen erakutslko balu. Ondoren
bestelako xedeetara ere ausartu liteke: kanonak kntikokl pentsatb
norabldeak erakutsi (zer, zertarako, nola, nolz, zenbat... irakurrl),
behln-behineko formulazio-salakerak egin (kanon "partzlaiak'
etab ). . Baina, zaiantzarik gabe, ikastetxean ere denbora behar lltza
teke lehenengo lehentasuna, Eta denboraren zaporea dastatzea
askatasunerako uneak lantzea, Irakurketarako (llteraturarako) espazioak sortzea... lehentasun horren berezko adarreztaketa^.
(1)

Onar beWt honehin lotuftko espenentaa pertsonal bat hootatzea. Oueta hogpta hamar urte, Qasteizho iKastet?(e batean traKasie arttzeko aukera izan
12-13 urteko ikasJe ez-euskakJur>ez osaUjtako klase batean. Qela arruno
zen, nahlz eta, ort bezala. ikasle hatetako batzuk testuak ulertzeko zaitasi-'handiak zituzten eta ez zen kkJe gatazkannk ere fetta. Testuez gain beste eze»
Irakurtzen ez zutela ikusir*^. proposatu nien ikasleei beraiek et?«eti< ekamt^û
HbunjeWn Bburutegi bat antolatzea geian eta asterò hiru egunetan, arraoaideko leben ordua beraiek aukeratutako Nbunj bat iraKurtzean eskaintzes
Inolako presiortk gabe, ez bazen irakurketaren ordez eman beharrekoak gent
tuen ikasgaiak (matennaökak? zientziak?) nxKJu hartan saéhestu egiten arela.
orxJo irttzi zioten proposamenan, Onartu eta egm, beraz. ttandfc aurrera
mah» gair>ean liburua eta apunteak hartzeko arkatza eta om t>at bestenk ez
zutela, lastet asko ikasi zuten ordu hura Buk ela nork berea irakurtzea
emateko gordea geouela, Lehen egunean bertan hasi zlren hainbat w sie
(neskak. gehienbaQ Kburua et><era eramaten eta hurrengo satorako erdi bukatuta ekartzen. Uburua irakurrl ondoren eskatzen zttzaien y iy a bakarra zen

Eta garbl gera bedi literatura baloratzea ez dela ikasleak, irakuTitaho pasarte bakoltzeko, testu-iruzklnetan buru-belarri Jartzea, Izan
irakasleon kontzlentzia txarraren lasalgarri den arlketa mota
^'ooek irakurketan eta llteraturan gustua kentzeko asmatua baltlrudi.
baten balore esttllstlko-llteranoak dastatzeko bltartekonk ego^'*ena bailitzan, iruzkin honek llteratur obra guztlek irakurleengan
sorrarazten duten esperlentzia aske erreplkaezlna kondenatzen dute
irakurle gazteetan. Irakasleon deformazio akademlkoaren subproduktua dirudien derrigorrezko arlketa akademiko hoM ikusmlran IzateaKerrotlk hondatzen du dastatze llteranoa. Batik l^at, oraindik egin
gatiekoak diren irakuheen artean. Todorovek gogoratu bezala, ” lo
^ está destinado a todos es la literatura en sí, no los estudios
"terartos" (2009, 36). Eta gazteen irakasleek ezin dute horl ahantzi.
Akaso honetatik guztietatlk aterako dira, ateratzekotan, irakur*ea, irakurtzeko irrika eta irakurzaletasuna. Zeren irakurtzeak, Zaldek
'^'Oenagatik behlntzat, ez du ezertarako balio: "es un vicio, una
'eUckted" (1996, 56). Eta bizioa eta zonona kutsatu egin daltezke,
^ansmititu ere bal behart>ada, baina inolaz ere ez erakutsi.
Quztlarekin ere, bada irakurzaletasuna erroztatzera etorn ohi
bestelako faktore garrantzltsurlk ere. Irakurzaletasuna, izan ere,
liberatzaile gisara sentitu behar da, ez zama bezala,
"■aunkor bilakatua nahl badugu geure baitan. Bestela, eguneroko
^^rm entuak dioenez, laburra izaten da irakurlearen etorklzuna.
Eta ez gara an pentsatu behar ez izateko irakurtzen duten ho'•do horretako irakurketa-antsietateak bakar-bakarnk dira inte^^s^mak Irakurtzeko trebetasun mekanikoa eta letrekiko atxlklmen^ "espirituala” lortzeko bailo duten bitartean. Espenentzla liberatzai*
edooola ere, beste zerbaitekin uztartua Joan ohi da. horregatik,
'akurzaletasuna finkatzen hasl bezain laster, garbi izan beharko geez litzatekeela denborank galdu behar (honatx gure kontraesan
«namzko mxa WWiograftKoa (datuak eta laburpena, nagusiw) osatzea eta,
smatu ondoren, KlaseHo fít^ategian uztea. IKasle honkretu bat Kenduta,
guztJek liburu bat baino gehlago trakurrf zuten; zenbattek, gamera,izugam zto dmamika iraHurtzaitea erakutsi zuten, eta, eurek aitortuta, libumaH erosJoera asW sistemaOkoa hartu zuten ihasturtearen ama*erarako,Quztiaere, hontaentea natz espertentaa-mota hauek zeharo anekdoOhoak
<>(«(3 eta gtzarte-dtnamikaren gurpMean nekez izan dezaketela kat3kont>etako
**02om ak baino eragin gehiagonk.

ttlpia!), ez eta galarazi behar, edozein liburu begietaratuz eta iraHurnz^ irakurlearen bizitza laburra da eta, zinezko esangurarik izango
badute, tSafkak zloen moduan, aizkora zorrotzaren gisan bameratu
beharko iizaizkiguke liburuok, buruan eta gogoan izoztuta duguna
zartatuz eta pitzaraziz.
Noianahi ere, azken faktore hauek llburuak hautatzearen eta
kanon delakoaren eztabaidara bideratzen gaituzte berriro ere; zef
esKaini behar zaio egiten ari den irakurieari? zein xederekin eta
zertarako? noralno bai/ez eskalni behar zaio ahoikurik edota ilbunjzerrendarik? nork prestatuak? zein irizpiderekin?
Euskai Literatura ez da ga!dera-sorta horretatik ilbratzen, jakina

6 .- Sei irakurle, sei liburu, seina arazo?

Qainontzeko gizaklekiko enpatlak edota, akaso, gure errealitate
psikoiogikoak modu baikorrean Joiastera eraman nahi izaten gaitu
sarri askotan. eta, horreia, eskolak errealitate dest>erdlriak “salbatzeko7aidatzeko ahalmena eduklko t>alu bezala pentsatzera ekar
tzen gaitu malzki.
lido horretatik, bada (aurrerantzean ere izango taltugu ezkor eta
mesfidatl izateko aukera gehiago), demagun egungo gizarteak/lra"
kurleak llbunja baloratzen ikasi edo duela, denbora soberan duela
eta, zorionaren zoriona, irakurtzean eskalni nahi diola (literaturarer
espanoian an gara, iasai beraz!) denbora horren zatitxo bat (posiWea
den heinean, Jaktna, 247 minutu kentzen baitizkigu egunero teletxstak, batez beste).
Zer eskain iekieke orduan irakurleel? Kailtatezko literatura bakamk? Egungo literatura nriodemo-uiergama bakamk? Zer egin gure
autore klasikoen obrekin? Eta haiengana hurbiltzeko xedea izanez
gero, zemoiako trauma jasoko luke irakurleak klasikoen zerrenda
irekl tzean?
(1)

horratik, lasat eta aurre-irttzink gabe planteatzekoa litzateHe rxxaino Rtefaturz
arrosareWko adthztoak, best-seWeren segtmendu sBtematiho eta esWusiboaK
autolaguntzaraKo Ktxjruek»«} morrontzak eta besteK ez drtuzten irahurtea^
sentsibNitatea eta pentsamendua hamusten eta agortzen, edo noraino d*^
larvJu eta bultzatu beharreko esparruah.

PATXI5AIABCRRI MUliOA

Duela hogeita hamar bat urte, LasagabasterreK honako hau
<3atzi zuen: "De 101 obras escritas en los diferentes dialectos vas
cos desde 1545 hasta 1879, sólo 4 son propiamente obras ilteraDe las 97 restantes, la inmensa mayoría son libros religiosos,
dOfxJe se Incluyen además de esa literatura ascética que tiene su
puesto en cualquier historia literaria, los libros de piedad y hasta las
traducciones" (1983, 255; gurea da letra etzana).
1879ra bitartean, lau obra besterik ez zuen Lasagabasterrek
''terarjotzat hartu. Alegla, lau besterik ez literatura-irakurleen bazka
^ zitezkeen euskarazko obrak.
Hekez ziurta nezake inoiz Jakin Izan dudan zeln diren lau lan
zehazkl, epe horretan, fraidearen arrautza-dozenan ez bezala,
í»ten bat gehiago ateratzen tsattzait betl tatuketan; baina üra, ez dut
hemen eztabaldatan sartzeak merezl duenik. Edonola ere, ezada literatura-irakurleen t«zka izan zitezkeen obra horien
'^'u*tzoa
mendearen azken hogei urteetan aniztu egin zela,
3nt2erKi-ianak kontatuz pare bat dozena osatzeraino iritslz.
^tontua da euskarazko literatur obra
direnak haln gutxl
ere, euskal irakurleak ez dituela ezagutzen eta ez duela, nola
ezagutzeko asmo gehlegink ere erakusten. Eta are gutxiago,
Purutasun" literario horl ez darien gainontzekoak ezagutzeko.
^^l3sikoek oro har, eta gureek gehiago, horl dute araua: haien
’^^^^’^ h o b la n ondo babestuta, ukltzea bera ere eragozten duen
*^■'^^*‘2^0 krtstal hautsi ezln bat dutela aurrean, gurtzen ditugula. Izan
e^e, zahar, itxi eta hezetasun usalna ohi dute gizagaixoek (la guztiak
3®5nak direlako baitarabilt “ gizagaixo" hitza) eta, horl gutxl bailitzan,
■^tzita utzi zutena zeharo "gaindituta" dugula uste izaten dugu
'^aiaber.
Dtstantzia ideologlkoaz an gara, llburu batera iritsl ahal izateko
dagoen eragozpen itxurako prebentzio horretaz, haln zuzen.
edo pertsonai on bat (eta ez da gure literatura klaslkoaren
edo oso aberasgam izan daitekeen mezu bat aurkeztuko den
^urtasuna ez t>adago, nekez bameratuko da mor jadanik kronologi^ ere zeharo zaharkttuhk geratu dlren baso eta bidé meharretan.
'^‘^^itsumitzalle gisara, gatnera, ohituegi gaude gastronomi, bldai eta
^®*3ge destjerdinetako genero praktikoetara eta, literaturan, haur

Ilteraturara eta triada toplHora (narratlba nagusiki, hogei kllometroKo
radloari egindako poesia zerbait, egungo problemaükaz diharduen
salakera poxi bat, eta antzerki-lanlk ez). Mortlk landako guztia dis
tantzia tematlko-erlijloso-generlkoak ezabarazten du literatur ikuspe
gitlk,
Balna klasikoen irakurketaren eragozpenak ez dira horretan
agortzen.
Dlstantzia llngulstlkoa ere ez da gutxienekoa izaten, zeren eta
norl zaio atsegin, esfortzurik gabeko itzulpen automatlkoen ur>ean
egonik, hizhera zaharra eta ulertezina zalgun horl deskodetzen bas
tea, hlztegl berezlak handik hona eta hemendik hara orrikatuz? ttB
are, non ez zaio egun sanskritoa baino urrunekoago ere egiten
berea ez den eushalhi edo azpieusHalklan idatzitakoa?
Beraz, zeln glpuzkoarrek irakurrlko du Peru Abarha? zein gaztek
tIeurtitzaK? zeln agnostlkok GabonetaHo Ikuskizuna? zeln poetah
EsHaldunaK? zeln hegoaldetarrek Piarres Adame? zein irakuriek Lin
guae \/a5conum Primitiae? zeln espíritu minberak Lehenagoftí)
eskualdunah?
Filologo eta hizkuntzalarlen lantzat utzi dugu desenkrtptatze-lan
horl guztla. Eta halei, alorraren lehorrak aginduta edo, oso in c tí^
baino ez zale bururatzen esku artean darabiltzaten testuek jende ez
fllologoa ere izan dezaketela irakurle. Mortlk, bada, haien edizio mardulak, aparatu kntiko exhaustltx) eta bukatu eziriezko oharrektn.
idazlanak kaleratzen laguntzera baino gehiago, paradoxikoki, fazistoJ
astunaren azplan lurperatzera eraman ditzaketenak.
Esan nahl dudana: aldeko faktore t>at bera ere ez dute euskal
klasikoek egungo irakurle arruntaren eskuetara nomnaltasunez Irttsi
ahal izateko.
Ondo hesitutako abaroan gorde ditugu gure klasikoak. Eta han
dik aterako ez direnez, bertara sartu ahal izateko, b e rezilariaren
tortela erakutsi behar izaten da lehendablzl.
Molanahl ere den, zenbaltetan hizkuntza bera ohi da irakjrieek
zaharrengana Jotzeko aurkitzen duten osagaink erakargarrtena. ^
zkuntzaren estiloan murglltzea, prosaren Jariotasuna dastatzea eta.
are, egungo hizkuntza modemoa aberasteko erreferentziak bilatu

izatea izaten dira maiz asKo irakurzaletasun oso espeziflko ba
ten alsuiluak.
Bair« ez dira ohikoak^ Irakurleek beste zerbalt bilatzen baitute
rakurtzen duten horretan: gozatu. ikasi, aberastu, irakurritakoa
sentslbllitate eta Jakituria p>ertsonalaren sisteman integratu, irakur*
tzean eskainitako denboraren truke nolabaiteko errentabilitatea lorÍU.. ttori da, azken tite a n , Irakurtzean biiatu ohl dena.
Cta klasilsoek oso garbi erakusten ez badute zinez errentabilizatu
daitekeela haien Irakurketa..., haienak egin dul Are gehlago eta
'^*^erwgo. ezertarako denborarik ere ez dugun garai honetan.
Luze joko luke Plutarkok (lehen mendean) eta Basilio Zesarea(laugarren mendean) eglten zuten "klasikoen" erreblndikazioaz
mintzatzen hasteak, eta. akaso, konbentzituta utziko gintuzkete da*
906r>eKo konbentzituta gaudenok. Baina ez da horl.

Sei liburuak aurkitu nahian
edo kanon klaslKoa osatzeko premia geroragarria

^

f^noriaren xedeetako t>at hezkuntzarekin hertslki lotua dago,
ere. zer irakatsi? zer hautatu? zernolako baloreak transmititu?
^tezkuntza eta kanona uztartzen dituzten galdera nagusiak.

Cta, arrazoi identitanoerigatik zein ludlko eta formazlozkoengatlk,
^®tonari zehar kanonaren premia azpirriarratu izan da mendebalde
^
guztian. Eta literatura nagusiak hor ibill izan zalzkigu beti, haien
^'^nonak gora eta t>ehera, beren letra-aberastasunak muturren au^etik pasatzen.
^ie kiko mimetismoagatik nonbait, Euskal Llteraturan ere hala
Ederra da A. Lertxundik W ittgeristeinek hizhuntzaz egindaKo deskribapertaz
bakatuz f ^ r e h*zt«jntza hW zahar bat Isontsidera d a itd « : halebtoen eta
P*azen tabwnto bat, ebte zahar eta berrteWn. eta sasoi desberdinetan elhiarn
'•» tstta h o etxeen zaO desberdineWn, eta horren guzdaren jiran, akJin bemak
zuzen eta erregularreWn eta etxe uniform eeW n') em aten duen aholkua:
'A xuiar -adibidez- zertarako irakum? Mm guzöan ibHtzeko' {Berna,
2 0 1 1/04A)3). Seigarren aglnduaren aurtsaho aholkuak t>ezain eragilea irakurle
9eh*enentzat, tamalez.

moduzKo ahaleginak egin izan dira ba omen dugun "kanon hlasikoa", bame-kontsumorako behinik behin, aldarnkatzen.
hórrela erantzuten du Literatura Terminoeri tiiztegiah kanonaz
galdetzean: "Euskal Iiteraturaren kanona, lehen mallan, eglle klasikoek osatzen dute [kanon delakoa]: B. Etxepare, A. Oihenart, Tartas,
P. Agerre "Axular".., besteak beste, eta geroko egtleen zerrencla.
llteratur azterketek garatzen doazen helnean, doitzen eta zehazter
doa" (2008, 437).
Baina bizpahlru autore "topiko-tlplko" horiek kenduta, ez cW
uste delako kanona (beste) Inon zehazten denik eta, areago, (beste)
inor zehazten ausartzen denlk.
hori, agian, ez da guztlz txarra, nik bederen ez baltut kanon
klasiko baten premia hain premlatsua ikusten. Izan liteke llteratur
blzitza modu lasaian hartu ohi dudalako, baina izan liteke, baita ere.
Euskal Literatura klasiko guztJan behar bezalako kanona osatzeho
autorerik eta obrarik ez dugula iruditzen zaldalako. Eta ez dlot dkxJana lau izen hutsez osatutako zerrenda horretan autorerik oiesena
tartean sartu beharra izan dutelako bakarrik,
Basamortuko jendeek, izan ere, jainkoak harrikatu gabe eta
Isilpean asumitua dute errealitatea: ez dagoen lekutik nekez atera
daiteke urik.
Ildo horretan, nIk biziki esKertuko nuke Pozuelo YvarKO S-er
antzera Jokatzeko aukera baliatuko bagenu: "en un sentido de esü’ategia de política cultural es preciso dejar de lado ahora ese proceso
de discusión interna, o mejor, arbitrarlo con una solución externa
dejemos que el canon literano hispánico no dependa tanto de
nuestras propias identidades culturales, conno de la negodaciór
que seamos capacer [..,] para un reconocimiento que vaya nnás aHá
de nosotros mismos, y que dirima su destino por encima de las
fronteras de nuestra lengua y de nuestra cultura" (2009, 95).
Baina horrent>esteralno iritsl gabe bada ere. gu ez baikara arkakuso bat balzik literaturaren ustezko errepuWika anstokratiko hofietan, lasai asko sakatu dezakegu ustezko kanonak presaka eraihi
behar ez izateko galga.
Qalnera, eztn ahaz daiteke bl eglnkizun nagusi planteatzen za*'

2kigula ezer egiten hasi aurretih; “ pensar (criticamente) sobre los
'’^ n is m o s y las estrategias de la formación y transformación del
en los estudios literarios" eta, batik bat, "examinar crítica^TWite los presupuestos ideológicos de la formación del canon a
vocacional ("sinesle" bezala^) desde nuestros presupuestos
<íeológlcos a nivel epistémlco (edo "akademlko" nahiago bada)"
(Mignolo 1991. 258).

8 • Hezkuntza ez unibertsitarioa,
Uteratura Klasikoa eta Cskolarako Kanonak

Uteratur sistema orotan krlOkak, esparru medlatikoak eta ira^'astujntzak izan dituzten erabaklgarrltasuna eta protagonismoa in*
daude. oro har, gure Uteratura Klaslkoari dagokionez. Eta
''^iandaze, interesek eta herrek. pobrezlek eta presek blderaturlk.
Eusití Uteratura Nasikoa ez da gaur egun ez kritlkaren gogokoa
(egun-eguneko literatura baino ez baitu ikusmlranl), ez eta ballabide
''^^O koena. Irakaskuntza geratu da Euskal literatura klasikoaren
^rduradun bakar.
Eta agían gordallu-sen horrengatlk ere, dlstantzia astrala manentzen da irakurketa eskolarraren eta sozialaren artean (azken hoengaten denean, irakurketa askea da normalean, eta "derrl3orre2koa", t>errlz, lehenengoan). Eta, gorago ikusi bezala. ez dirudi
®2artearen dinamikak gauzak aldatuko dituenik. Beraz, plazeraren
versus kondenaren esparru danteskoa irudikaturik agerzaizkigu irakurieen espektatiben ortzi-mugan, bigarrena ezin
^9o*Magoa, agerian da, edozeinen irakurzaletasuna desmotlbatzeko.
desmotJbatzalleago irakurlea gaztea eta egin gabea denean.
Ataka gaitz horretatik ateratzeko glitza, ohi bezala, didaktikaren
sektoreen eskutlk etortzen da. azken Anean, irakurzaletafi)

fiaren ustez, noíabaiteko “smeste" gara, zeren parte hartzen baitugu ‘ de una
concepción mtenonzada de lo que 'es' la literatura {sus prácticas, su
tina ón social, sus obras representativas y tos valores que a través de eias
se transmiten), eta ald» berean. "akadenniho' ere bagara, ‘ 'académicos' que
Intentan comprender cóm o cada sociedad desarrolla sus propios sistemas
<Je valores, sus propias formas de expresión y, desde luego, sus propios
cánones' (apudMoJano 2010. 95). 1991.
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suna lantzeKo eta llburuaK tentagarri bilakatzeko dituzten asmo sataniko horietatlk. Eta, ondorioz, haur eta gazteekin duten eginklzuna*
ren erantzuklzunak gutxienez "etxetik iblltzeko moduko kanonah'
kanon -bederen- motlbagarrlak, "eralkltzera" eramaten ditu mac
asko.
Balna ballabideen eskasla onartuta eta lanen eskerga eta ahaieglnak balloetslta eta laudatuta bada ere, susmoa dut aski era auto
matikoan eraikltzen d(lr)ela kanon gisakoa(k) hezkuntza ez-unibertstarioan. Prozedura ez konpllkatuegia erabillz galnera, hots. Llteratura
ren historla-llburuen hautuetan oinarritu, ikasleen adlnarl eta adimenarl dagozklen zenbait egokttzapen egin, eta horra hor, testuer
arrago didaktikoan, Maur, Lehen eta Bigarren tiezkuntzako edota
Batxllergoko ikasleek landu eta Ikasi beharko duten materiaia eta
irakurrarazlko zalzklen testuak eta pasarteak.
Irakaskuntzan eman ohl den irakurzaletasunaren ingurutó
emaitzak ikuslta, agerlan da arrêta handlagoz eta gauzak beste
modu batez baloratuz burutu beharKo lltzatekeela literatura klasihoaren eskolaratzearena.
Filologlako karreretan. esterako, azken kurtsoetan irakurtzen da
Literatura Klaslkoa. hautu desberdinak eglnez (eta behln-t>ehineKc
kanon historiko-fllologlkoak eraikiz), balna betiere ohiko zentzu
hertslaren esparnjtik aldenduz. Izan ere, dela llteratur hfetortare^
transmltltzea (horrek adierazten duen guztla esplizitatuz), dela hare^
gorabehera sozloliterarloez eta lingulstlkoez ohartaraztea, edo
llteratur ekolzpena dastatzea eta gozatzen edo ikastea, konnenigarr^
da Literatura Klaslkoa lantzean iparrorratza imantatua izatea eta ip^
rra non dagoen ahaztu gabe ablatzea.
Une honetan ez nuke jakingo esaten hortek berek edo zeint5i>
izan beharko luketen hezkuntza ez-unit>ertsitartoko xedeak, edota
beste modu t>atez zehaztu beharko liratekeen. Dena den, bat
genezake Todorovek honetaz planteatzen zuen pnntzipKD orokorrarekln: "El conocimiento de la literatura no es un fin en sí, sino una
de las grandes vías que llevan a la realización personal" (2009, 28)
?<edeak xede, ablatzen hasteko, modu ezt>erdlnetan jd a s lítele
gure Uteraturarekln hezkuntza ez unibertsitartoaren esparruetar
Esan gabe doa honako hau baino txosten bideratuago eta zehatza-

9MWI eglnkizuna litzateKeela mailaKaKo eduklak finkatzea eta
■aotzeho material guztiak prestatzea. Morrexegatlk, guk hemen ideia
'*'pte bat besterik ez dugu aurreratuko eglnkizun horren zehaztape'^aho baliagarri izan daltekeelakoan.
^tegia, autore eta obra guztlek berdin ballo ez dutela attortzetik
behar da literatur hautuak eglteko orduan. Eta Euskal Llteratuautore eta obra larregl ditu fllologiaren eta irizplde llngulstlkoen
■s^puarekin kanonizatuta, mirarien artean jaloak izan arren, irakurlearl
(3re gutxiago gazteari) ezln irakurrarazi daklzklokeenak. Eta bekatu
Arueko erretorea bezalako autoreen obrak bakarrik aipatzea.
Wittgensteln-Lertxundlren hitzak parafraseatuz, esango genuke
autore klaslkoen Irakurketak "herrl guztlan iblll ahal Izateko"
duela. Eta horl egoki da -eta zuzen- ” herrl" guztia ezagutu nahl
^Jtenentzat, lanbideagatik (idazle, historialari, filologo...) llteratur
guztia ezagutzera derrlgortuta daudenentzat, etc. Zalantza da
tuhsmo-mota horl bera aholkatu daklokeen, letra-kontuetarako
denbora urria izanlk, irakurgaiak gogorako eta bizitzarako baliagarri
nahl dituen Irakurle xumearl ere.
IWo horretatik, eta labur eta gordln esanda, XIX. mendearen
bitarteko literatura gehiena lekukotasun hlstorikorako baino
^ luke erat)ili beharko hezkuntza ez unibertsitarioak, kanon eskola''^waKo la izenburu bat t>era ere ezin balta Jaso gure Klasiko zaharren
oro har. Eta kontua ez da ikasgaiak "erakargarri" bllabaliagam bihurtzea baizik.
Irizplde lingulstiko-filologiko hutsak erablltzeari utz dlezaioöeskubntuko du Euskal Literatura Instltuzlonalizatuak beaterío
*^^^^^0103 sortzeko premia eta, areago, Klasikoak dagoklen toklan
-«ehoa.

^

Zeren eta. entziklopedia eta irltzi-emaile oflzialen ustezko kanoeta kanonizazioak gorabehera, Euskal Literatura Instituzlonallzafälta zalo ikustea t>adlrela, han-hemenka, aldareetara igoak
zain dauden obra miragarnak, santlflkaziorako bldean miraez duten obra zokoratuak, eta oraindik aldarearen erdldaudela alboetako aingerutxo laguntzaile izatera deltutako
asko. Eta delako kanonizazlo horretarantz txjitzatu beharreko

gehlen-gehlenak W . mendearen hasieratlk hona datozen urteetín
sortuak izan direla.
Edo beste modu batean esanda, gure benetako KlaslhoaK ez
direla zaharrak, modernoak eta garalkideak balzlk.
Ondorloz, Ikasle gazteen bazka literarioa literatura unibertsaö^
kiaslkoen esparruan eman dituen titulu handienekln osatu behar da
ezlnbestean -eta ez Axularrekln eta Mendlbururekln-, eta
mendean sortutako literaturak (euskarazkoak zeln erdarazhoa^
emandakoekln.
halek behar bezala hautatzea eta euskaraz (euskara batuan.
alegia) eskaintzea litzateke eginkizuna, espezialistena, jakina, baina
funtsezko eginkizuna.
Hau da gure errealitatea. Lotsarazi behar ez glntuzkeena, bai^a
den bezalakoa dena. Masiera ona egingo lukete ikasleek eta ga*nontzeko irakurle xumeek horletatik guztletaOk elikatuko balira.
Qure Klasikoen arazoa hortik bideratuta ere, Irakurzaletasunare^
uharria geratuko zalgu porturatzeko bidean. Bair>a horl, gorago au
rreratu dugun bezala, Qizarteak dituen ikuspuntuekin, interesekir
lehentasunekin, irlzpideekln eta erabakiekln lotua doa, Eta eshoiar
eta irakasleel borroka handia egltea dagokte horretan, balna beöefe
nihilista optimista haren antzera: kontuakblderatu ahalko ballra beza
la salatu, aldatzerik ez dutela pentsatu arren.

AmaierakoaK

Eta noan bukatzera, eztabaidarako fxjntu eta abiapunturik ö
da-eta falta.
tiaiseran esan dizuet nola jaso nuen mintzaldi honen izenbuiu^
Pirandello-ren salakera batetik. Eta guztlz egia da kontatu dizuedaoa
Halere. gauzatxo bat bakarrik falta zitzaklan erabateko egia esa
te Ko: mintzaldiaren hasieran aipatutako latinajoa honako esakJi ho
nen amaieran zegoen itsatsita, eta nik oraln, neure egin nahl nuke
italiarraren hura ere;

‘Al, ene, esan dudan guztia ez balitz v/ox c/amant/s in deserto
íi'iaKatuKo!''
OuMenez, errudun-Konplexu gutxiago eta buru-osasun gehiago
'¿ango genuKe liburuen unibertso honetan gabiltzanok! Eta hórrela,
agían, iraKurtzeko ilusioa eta pasloa ere Irradiatuko genituzke ingu^Koerigana!
hala bizl
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Poesia ren egia:
emozioa eta estetiha
PELLO OT«OTeKO

Askotan galdetzen diogu geure buaiarl: Zergatik Idazten dugu
poesia? Sentimendu bat igortzeko. estetika jakin bat adierazteko,
^^orberaren kezkak noia edo hala kanporatzeko, bizitzaren lìabardurabat goralpatzeko. .. Auskalol la mundu guztiak zerbait idatzl du
^^<^^lt eta nonbait, hala noia, (x>emak, abestlak, egunerokoak,
^rturìak, ipulnak, komentarloak blogetan edo blogetako komenta^
egindako iruzkinak. Mala ere, poesia Idaztera gutxl batzuk ani'^tzen gara. Zer bllatzen dugu adlerazpen mota berezl honetan?
2efk txjitzatzen gaitu poeslaren bidez geure gogoetak kanporatzera?
^ har, hitzen zolitasunak, esaldlen kadentzlak, errttmo llterarioak,
^^snìe-muslkattasunak. Mori guztla lehen hurbllketa bat da, poeslaren
^ formalan dagozkion identitate berezitasunak. Argi dago edozerk
ez duela ballo eta ezin zaiola edozeri, besterik gabe, lizentzia poetl^ deitu. Jakina, poesia ez da solllk egitura formai zuzena duena
arauak osoki betetzen duen kaxa hutsa, bere hltzekin astintzen
eia kitzikatzen ez bagaltu. Mona hemen poeslaren antzlnako defìnizio
^ "Mitz batetlk bestera doan bulkada, izplrltuaren garretan sututa
^*oana- (Platon).
Poerrìak egitura argia eta zehatza behar du izan, zer edo zer
eta adierazi behar du, eta ez hitzak solllk. fSontu partikularren
^ ^'ontu unibertsaien artean elkarrekiko loturak eraiki behar ditu,
,oan-etoniko bideak sortu, eta lerroen bitartez egilea eta Irakurlea
*^em anetan jam. "Poesia lengoaia da; elkarrizketa pertsonal eta
'^^^^'ekoenean sortzen den lerìgoala. Poerr^a batek bizitza izango du

irakurleah poetak idatzi zituen hitzel baino ez badie erantzuter
(W.n. Auden). Modu berean, norberaren barne-izatearekin harrenianetan Jartzea ere bada poesía: "Poesiaren bitartez gizakla bere existentziaren oinarrletara heltzen da. Elkarrlzketa bat sortzen da, eta
gizaki izatea elkarrlzketa bera izatean datza" (M. Meidegger).
Keats-ek zioen poesiaren sorrera gizaklok egia eta edertasuna
bateratzeko eta anaitzeko dugun grinak bultzatuta gertatzen dela.
baina era berean iMzekien horixe lortzea ezinezkoa zela. Ahalegm
horrek, ezinezkoa izan arren, sentitze horren emozloaren txlnparta^'
jota poenna sortzen du. Eta poesia terapia eta antídotoa da ezinegonaren, Irrazíonaítasunaren eta hutsunearen kontra. Poesia erantzun
gisa aurkezten zaigu egunero mehatxatzen gaituen nora ezari aurre
egiteko, eta beldur eta izu primarioenei bekoz beko begiratzeko
bakardadea, porrota, herlotza, oinazea, ahanztura. Morregatik beha
rrezkoa da, bizitzen laguntzen duelako, komunikazioa errazten duela
ko, eta barne-izatearen garapena kitzlkatzen eta eraglten duelako
Eta poetak hori guztia gerta dadln laguntzen du. "Nort>ere buruan
eta beste guztiei sortzen zaizklen galdera betlerekoak eta garaian
garaiko galderak, eta berezlkl glzarte konkretuetan Indarrean daudenak argitzean datza poetaren zeregina" (M, Ibsen).
Poesia sortzeko errezeta ugari idatzi dira. Morletako bat hau><e
lltzateke; irakurtzea, motlbazloa sustatzea, hezkuntza eta ft>rma?o
literarloa edukitzea, gustu artistlkoa lantzea, eredu egokiak erabiltzea, gaiekin asmatzea, eta batez ere, geure bame-ahotsa entzutea eta t>erart lasai isurtzen uztea, eta barne-ahots horl modu egokian adieraztea eta Igortzea, halaber, pazlentzia edukitzea eta
zuzentzea.
Ondoren, alpaturiko hon guztia kontuan Izanda, eredu ooa*'
aukeratzen badira, galekln asmatzen bada eta, batez ere. nofberaren bame-izatearen hitzak entzuten badira eta t>ere jartoari libreK
adierazten uzten bazalo, pazlentzia edukita eta zuzenketa ugari
eta gero, agian. gutxien espero duzunean txinparta berezia s o rtu l'o
da eta maglak bere agerpena eglngo du folio zurlaren eszenatoWan
kualltatlboki erabat berezia eta bereizia den adlerazpen horretan
gauzatua: poesia.
Ez da erraza izaten zehatz-mehatz definitzea zer den zentzaz»
eta esteüka horren agerperìa, baina berau ezagutzea errazagoa ini-

ditzen zaigu bertan daukagunean edo bertan egon gabe bere gabe2Sa sumatzen dugunean, Mitz batean, Ierro batean, sintaxi berezl
Datean, errltmo edo melodia berezl batean azaleratzen zaigu, irudl
batzuen batze prozesuan, beglrada edo helnu baten deskrlbapenean, edo honen guztien honblnaketa tatean aurkltuko dugu. Aglan,
^binaketa horretatik kanpo dagoen beste zer edo zer iDerrlan ere
topatuko dugu, Orduan, une horretan, idazkera guztia elementu
•wren inguruan antolatzen da, beste distira Igorrlko du eta zentzu
öerria hartuko. Poeslaren aurrean egongo gara eta poeslaren zeriza*
w en nr«mia dastatu ahal Izango dugu.
Morrekin batera, poetaren beraren barne-ahotsa ezagutzera
iritsiko gara. Barne-ahots horretan poeta tjakoitzak duen poeslaren
'tuftxjrua aurkitzen da. Balna, zer dugu, bada, sarri askotan aipatzen
Öen bame-ahots horren entzumena edo berarl nnen eglteko behar
Sentlmenduen bulkada alntzat hartzea. Funtsean: sentinnen*
islaren adierazpena. Morlen transmltltze prozesuan eta igorpen
estetlko egoklan legoke poeslaren ftjntsa. Valery*k idatzl zuen: "Be'^tan aberasten nau egunero Ikusten dudana erabat ezberdin ikus
“^^ezadan eragiten didanak". Qoi mailako poesia, hein handl batean,
arr>esiana izan ohi da etorkizuneko aldaketei begira. Malaber, poeslak
Sogoeta minimo bat edukitzea aberasgarrla izango da, eta poemari
eskergarria gertatuko zaion bernlzaren dlstlra erantslko dio gogoe^ Paul Valéry-ren hitzetara bueltatzen naiz, eta hauxe ekartzen
^ gogora: Toeslarik ballotsuena filosofía baten blhozkada islatzen
^*Jena da, edo filosofia baten blhozkada finkatzen duena. Blhozkahorl aberatsagoa eta askoz ere zehaztugabeagoa balta poeslak
^
lezakeen filosofia baino". Eta ados nago berarekln poeslaren
^^®^an ere pentsamenduaren hazla egon behar dela dionean (dena
beste Idatzl baterako gala litzateke hau). Alabaina, mulnean
^Omenduak daude eta halek sortarazten dttuzten emozioak. Deorokofkl, badaukagu gune intimo bat, barne-barnekoa, norta^raren txoko mugatua, zeinetan glzabariako bakoitzaren emozioak
^ bulkadak hozltzen diren; eta, indiblduoak urrunekoa norberarena
bezala sentJtzen du eta nort>erarena urrunekoa balitz bezala.
^eku horretan pasioa eta sentimenduak ernetzen dira, hots, emoziof*'pnmitiboenak eta indartsuenak, eta horien artean, gogo poetikoa.
Oso gune berezla da hon, eta bertaök indar eta txjlkada berezla
aresoan aipatutako gogo poetikoa, alegia. Meuroftslologo

batzuek paleokortexean kokatzen dute, hipocampus eta amigdaid
zerebralaren artean. Bulkada hori neokortexera bideratzea, hots,
aide arrazionalagoetara eramatea indar horl barreiatu gabe, irudletan
zehaztea, besteengaridik atxikigarnak izango diren erntmoetan Itzultzea, eta irudl eta erntmo horlek t>esteek ulertuko dituzten hltzetan
eraldatzea, horlxe litzateke poetaren zeregina.
Bulkada horren Indarrak t>estelako gaitasun intelektual gehienak
eraentzen ditu (esate baterako, pertzepzloa, memoria, ezagupen
gaitasuna) eta emozioen eta sentimenduen lehengala osatzen du:
maltasuna, beldurra, gorrotoa, haserrea, amorrua, alaltasuna, trtstezia, plazera edo matenkonla, Bulkada hon edukl ezean, idatzi dal
tezkeen hitz eta Ierro ederrenek ere ez dute zentzu eta esanah'
handirik izango. Bulkada horren indarrik gabe ez dago poesíarik.
berarekln bakarrik, ere ezl Qogoeta eta emoztoa t^ n p o n t>eraren
aldea eta ifrentzua dira. Poeta bakoltzak bere hizkera eta ahots
propioa eraiki behar ditu bl zutabe honetan eutsink. Eta ahalegin hon
sostengatzeko pasloaren nahitaezko presentzia beharko dugu, edo*
nolako mlntzaira poetikoaren oinarria berau baita.Beraz, zer geratzen
zaigu, arazo horn modu hertsian heltzen badlogu? 2er da poesía
deritzogun horren funtsa? Zein da poesiaren benetako egia? Qogoe
ta, sentiberatasuna, esperlentzia, arte konkretu batekiko lotura, estetika berezl bat, ala emozioaren bulkada eta Jano kontrola ezina?
Zein da benetan poemaren funtsa? Mon dago bere benetako zenzana eta egia?
Zalantzank ez dago guztlak garrantzitsuak direla, eta neurri handi
edo txikian, la bett elementu horlek topa ditzakegula poema batean
Dena den. gutxi batzuetan sintetiza baldin bagenezake, ezinbestekotzatjoko genituzkeen bl hauetan labur daltezke aresüan alpatJtako elementu guztlak: emozioa eta estetlka.
Poesian garrantzitsua da zer esaten den eta nola esaten den
Are garrantzitsuagoa, ordea, isiltzen dena eta iradoKitzen dena izan
ohi da. Isiltasuna eta iradokizuna poemaren b» osagal olnarrizkoai'
dira. Osagal oinarnzko horiel esker poemak arnasten du, aurrera
egin eta edertasunaren urertzera ints daiteke. Era berean, ezintjestekoak dira Indarra, tentsioa, zehaztasuna, barridura eta asaldatzeko
gaitasuna. Badank ere, konplexuena eta desiragarrier« poemei

emoz/oa ematea izaten da, eta poemak berak emozioa Igortzeko
gaitasuna edukitzea.
Eta nola eraglten dugu emozio hori azaleratzeko, edo nola egin
gordeik dagoen emozio horl kitzikatu eta pasioaren mekanismo
guztiak martxanjartzeko?
Poesian ez zaio hitzordunk jartzen, ez behartzen, ezta arau edo
dizlplina t>erezirik ezartzen ere. Poesia nahi duenean agertzen da. Ez
dahigu nondik etortzen den; ahal duenean eta t>eharrezkoa denean,
e<Jo beste erremediorik ez dagoenean eta nahitaezkoa denean, baina betiere b>ere kabuz, umil eta irmo, jarlo iraunkor eta isilean azalduko da, ad libitum e t a piacere.
Kafka-k zioen liburu bat alzkora bilaka daitekeela geure barneizatean dagoen itsaso jelatua zaützeko. horixe da gauzak t>este
^’•'^odu t>atez ikusteko ezinbesteko baldintza. horretarako ere balio
poeslak, literaturak eta arteak, begirik gabe ikusteko, edo bestela esanda, begiek atxikltzen ez dutena ikusteko.
Cjenero literario t>at baino gehiago jarrera bat da poesia, begi*
^aizeko modu bat, pentsatzeko eta sentitzeko era berezia. Ahalegin
da, jarraltua eta bukatu gabea, subertsioan murgiltzen gaituena
età adiskidetze loturak eraikitzen dituena. Badenaren errealltatean
'^hasmena sortu eta mundu hobe baterako proposamena egiten
Morregatik maiz topa ditzakegu poesia ugari duten testu
'^rraaboak, ipulnak zeln nobelak.
f^npo-errealltatea...errealitate ugan t>ateratzen dituen erreailtate handiagoa da. Eta ikuspegi horren jabe izan ohi da gogo poetikoa.
^^090 poetikoa edertasunezko fornnaz osatua dago, zeinak perfekzlo^tzJotzen duen. Qogo poetiko horren Iturbunja, ordea, sentimen^ da, senümenduaren gogoeta eta sentimenduaren emozioa.
Eniozio handla, emozio hausnartua, eta taxuz eraikitako emozio
Beste hitz batzuetan, kanpo-errealltatea bame-errealltateagalbahetlk pasatuta, galbahe horren sarearen zuloak emozioa^ensentimenetik eraikiak direnean.
E2 da lan xamurra izaten poesia idaztea. 5arrl askotan distantzia
geratzen da nasiera batean sortu nahi genukeen poema eta
^ ^ *'^ a n Idaztea lortu dugun poemaren artean. Poetaren zeregina
^^••tasunaren kontra etengabe ekitea da. Morretarako beti prest eta

erne egon behar, jagole prestua bailitzan. dirdal baten zain, erret)eiazio edota segurtamen baten esperoan, Eta behin azalduz gero, erriozloaren Indarra gehitu behar, Idela horrek norbait edo zerbait antzaldatzeko galtasuna duen mezua igorri ahal izateko. Qehienetan, akJiz,
eskuartetlk ihes egiten du areak behatz tartean bezala. Bukatutzat
ematen ditugun poemak, argitaratzen ditugunak, guretzat hoberenak direnak, betlere hurbllketa soli bat dira, hau da, izan behar
zuketen poema horien isla desitxuratua besterik ez dira. Hortaz,
porrotaren eta asegabetasun zentzazioen Jat>e izan ohi da poeta
Arrazoi handiz zlon Paul Valéry-k poema bat ez dela bukatzen, poe
ma berez utzl egiten da.
Estetlkan dagokionez, konpiexuagoa Izan daiteke (ez t>eti, ordea). Sortzaileak bulkada berezla Izaten du sortzeko momentuan
eta poetak bereziki bl polo kontrajarriak bateratu behar ditu: elHar
kidetu barne-mundua eta kanpo-errealltatea, bakarra izan eta osotasunaren parte, blak tatera, eta bere buruaz jabe izan, aldi t>erean
finltua eta mugaezina delajakinlk.
Qogora dezagun Vicente Huldobro-k eskaintzen digun errezeta
ederra: "Poesia izan dadlla mila ate ireHitzen dituen giitzaren mod u ko a ", izan ere, poeta jainko ttikl bat balta, eta poesia diblnitatearen nahla lurrean gauza dadin, dibinitateak erabillko duen Wtartekana
edo mezulana.
Qlzaklaren at^enturank handiena bizitzea da, eta blzitzea bameabentura eta kanpo-abentura da, banakakoa eta kolekoboa, epJkoa
eta etikoa. Eta, beraz. estetikoa.
Tolstoi-ren esanetan, estetika aurretik jarritako kanon jakif^
batzuetan olnarrltzen eta eraikitzen dugu. Kanon horl garaian garaiho
knokoek edota klase burges sasl-ikasl batek eraiW izan ohi du; kasunk zabalenean ere, urte batzuk edota mende batzuk lehenago aurreko beiaunaidlek eralkitako gustuetan olnamtzen dela esan geoezake. Noianahi ere, ez gara Tolstoi-ren hausnarketa hon'etan saftuko, batez ere luzeegl Joko genukeelako. Hon ta l, zalantzartk gat>e
baiezta daiteke poeslaren Iturrlan, bere sorreran, eta poesiaren for
ma zeln fondoa ongi taxutzen eta tnukuntzen salatzen garenean
estetika berezl eta konkretu taten itzalpean egiten dugula. Esteoka
horren nondik norakoak poeta takoitzaren izaeraren araberakoa*'
izango dira, eta bere ibilbidean eginiko irakurketek z e d a rrtz ta tu rik età

ölzitutako esperientzien mugarrletan sortutako emozioek lerratu dizWoten sentlmenduek baldlntzaturik egongo da. Morretaz aparte, i*iat>ardurak gehltzen joango zaizkio unean uneko eta toklan toklko
tHZlpen berrlen eta etorklzuneko gogoetetan oinarriturlk.
Jakln badakigu poesiak zoritxarrez (edo zorionez?) ez duela ezer
iTiaterlala lortzeko bailo, eta poesía ezin dela diruz ordalndu. Altzltik,
'^>odu berean badakigu mundu honetan balioa duten gauzek prezlo^ ez dutela, eta poesia horien artean dago. Eta emozioa baldin
t*3da poesiaren ezaugarhrik garrantzitsuenetakoa, emozio primarlo
íMt, gizakia gizaki den unetik gurekln dirau. Iraup>en horren zergatia
eta arrazoia ezdeusaren iraunkortasuna da, eta ezdeus horren Iraun‘'ortasunaren aurrean erantzuna ezintasuna da. Qure ezintasunaren
erantzun hori nora ez hutsean eror ez dadin poesiaren bitartez aurre
egiten diogu ezerezarl, eta horren bidez erresistentzia Jarrera berma^ Erresistentzia da aurrera Jarraltzeko indarra ematen dlguna. Erre5«tentziak zentzua ematen digu eremu lehor eta etorklzunik gabeko
^ e ta n bizink mantentzeko; beraz, gure bizlraupena erresistentzia
ohl da, hots, kasu horretan ezintasunak superblzlpena ber^tze n digu.
Juan Qelman-ek honela idatzi zuen "El Tajo" poeman:
¿a poes/a no hace
que algo suceda, dijo W.tl. Auden.
Apenas sobrevive, dijo.
fio dijo por qué. Sobrevive como
sobrevive la Imposibilidad.
florrelakoa da poesia. Olatu b»at, errealltatetlk sortzen dena eta
^^tasunaren lurralde ezezagunetara abiatzen dena. Eta olatuaren
emozioa, islltasunaren urertzera insten den azken amasa da.
^ olatua lehertuko da, mila zatl nora ezean barreiatuz, ezerezaren
astJnduz, poesiaren taupadak edonora hedatuz, eta zaharantzaldatu: oiatua bera desagertzen denean, isiltasun horren
urertz bustian, geratzen den azken arrastoa, enx)zloaren
izandako aparraren azken mamia, azken lutraldea, azken egla.
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Desagertua
A M AIA ITURBIOE

Meguko golz batean desagertu zen, laino sarri eta hotzarekin
batera, ibiltzerakoan bidea ozta-ozta urratu ahal izateko sasltza zurlak
^skuekln (eta la endalka) aldeetara saihestaj behar diren neguko golz
hortetariko batean. Morrelako golzei batzuek Basoko Jaun Bizar Zuridunak deitzen diete, beste batzuk, aldiz, ustean daude turperatzall®6k hobi baterako zuloa eglteko lur palakadak botatzea noia, hala
ezezagun batek ere erabakltzen duela golz jelatu honetan eguratsa
latno multzo korapilatsuz estaltzea.
Uste eta zurrumurru herrlkol hauek, hain bolo-bolo barreiatuta^'06k. 5at>lnoren kasua zer esan eta zer pentsatu gehlagoz blltzen
^te n, misterioa aide askotatik baitzetorren. Masteko, familiakoek
^ re n desagerketaren bern Jakltean ez zuten harrldurarik agerrarazi,
^
nahigaberik ere, norbaltek bidaia luze bat egin behar duela
^itzerakoan ipinl oh( den begltartea Jam zieten familiakoek haiek
®5katuta etxerajoan ziren poKziako agenteei. Polizia batek etxe harts
2»ngiraren hondoa ekam zlola gogora kontatu zien Sabino desagertu
^0 bost egunetara komisatdegira bertaratutako zenbait auzokon,
ere, hura bezalako hem txikl batean errutlnaz kanpoko edozein
9®U2a zeharo azpimarratuta geratzen da. Pollziako agenteak harrltuta
leuden hasieratlk kasu honekin. Esan t>ezala famlllaren aldetik muSagabeko gogogabezia bairx) ez zuten jaso. Mara bertaratu zirenean,
ä^tak Irakurtzen art zen egunkarttik la ez zuen burua altxatu, irakurart zen albtstea semearen desagerketa baino interesgarriagoa
deiako itHurak eginez. Amak esaldl batzuk esan bazltuen ere, esaldi
'Jrruiiak eta koloregabeah bezalakoxeak izan ziren halek, samtan
^^rrausiez tartekatuak. Anaia bere aldetJk lelhotik begira bezala

egon zen, gogoa beste nont>alt bailuan eta Sabinorena molestagarn
izango zitzalolakoan, Jarrera hau ez zegoen oso urruti Sabinoren
arrebatzatjo zltekeenarengandik, pollzlek kasuaren inguruko ><ehetasunak azaldu bitartean (zeuzkaten susmoak, pistak eta abar) azkazalak karrakatzen Jarraitu baltzuen. Osaba zaharran dagokionean, bere
ahoskera Itxiak eta gauzak azaltzeko zeukan modu korapllatsuak
urrun bilakarazten zuten guztia.
Bigarrenez, kalean desagertuaren argazkia Jartzeko esan baldin
bazleten jendearen aurrean txarto ez geldltzeko edota ohitura hutsagatik zela uste zuen operazioa zuzentzen zuen polizia buruak, zeren
gai honl buruz hitz egiterakoan, osaba zaharrak Sabinoren argazkia
edozein tokl ez oso nabarmenetan jar zezatela esan baitzlen eta
ohiko txintxeten ordez zenbait iltze herdoiidu eman.
Kasu hura mistenotsu bilakatzen zuen hirugarren arrazoia
et><ekoek desagertuaren argazkia nolakoa izan behar zuen inzpidean
bertan zetzan, Sablnoren azken aldiko argazki bat proposatu beharrean zur puska bat eman baitzlen famillak. Kontua batere barregarrla ez bazen ere, polizia haietariko bat ban-ezka lehertu zen (gero
eglndakoaz damutu arren). Beste polizia baten erreakzioa, ordea.
konü-akoa izan zen, bekozkoa zimurtu, birao boroblla bota eta haserretzearena. Mata eta guztiz eta, famillak soraio jarraitu omen zuen,
haiekin ez zlhoan arazoa bailitzan, Mura guztla t>«rtzat hartu zuen
pollziak errleta egin zien opil aurpegl tokartua zeukan amari, hor
nonbait (aglan zlrnkitu batean) enpotratuta zegoen alta mehean,
it><ura guztien arabera 5ablno analatzatjotzen ez zuen anaian, 5ab»norektn zlur aski Inolz jolastu gabekoa zen arrebari eta infiltratu eta
espio! plantak zeuzkan osaba zaharran.
— Baina ez zarete konturatzen? Oraindik btzink egon daiteke eta,
are gehiago, guk Inspektore gisara bizink dagoelako egint>ehar eta ziurtasun morala edukl behar dugu -^aztlgatu zien
polizia buruak, kopetako izerdi tanta lodiak zapiz xukatu Wtartean.
— Balna ez duzu ulertzen, ez -zuzeodu zitzaion Sabinoren ar»aia
— Ez, ez - errepikatu zuten gurasoek.
— Orduan zertan da kontual -aldamkatu zuen pdiziak bere senetik irtenda.

- Aurpegia guztlz arrunta zeuKala, hainbestean dauden horietariKo bat. Qalnera. zurgindegl batean lan egina zen, Jubllazio
aurreratua hartu baino lehen. Zur puskarena lagin edota orolgarri gisara ere har daiteke. Ez gara hain galxtoak -azaldu
zuen osaba zaharrak.
-

Eta zurarekin zer egiten dut, begltartearekin eskultura bat
enkargatu eta harl argazkl bat egin? Mori da nahl duzuena?
-zuzendu zitzalen, berriro ere, ezpalnak ez ezik, belaunak ere
dardarka zeuzkalarlk,

-

Ez, ez duzu ulertzen, zur honekin eskultura bat egltea Sabinon omenaldl bat antolatzea bezalakoxea izango litzateke eta
guk ez diogu omenatdirlk egin nahi. Zur puska horri begltarte
Itxura eman 0iorl errekltarako labanaz egin daiteke) eta erro*
tuladore beltz batez begiak. sudurra eta ahoa pintatu (belarrlrlk ez, belarrlak ez baitira izaten gailu identlflkagarriak). buruan
lie kizkurra Jam eta klto, gero argazkl bat egin eta nonahi jarri
zintzllik. Eta arazo hau bukatutzat Jotzen dut, jotzen dugu
-sententzlatu zuen osaba zaharrak.

^rm a rk a eta elkarren segldan atera ziren pollzlak etxe hartatik
^ta 5abinoren osaba zaharrak agindutakoa bete zuten. Balna horre^ baino lehen, Sabtnorekin lan eginak ziren hainbat zurgin ohlrekln
^ egltea erabaki zuten. Zurglndeglko atean hatz-koskorrez Jo oninformazio batzuk lortu zituzten, Adlbidez, 5abinoren espezia'‘^azioa artistak eredutzat izaten dituzten zurezko panplna artlkulaegitea zen (agian horregatlk famlllaren erabakia begitarterlk
Qabeko zur puska jartzearena bllaketa lanetarako). Izaerari dagoklobeti bakamk zebilen, halntjeste ezen harekiko komunlkazloa
^nezkoa baitzen. horrek dakartzan ondorio guztlekln. Erremlntaren
(gakordea, garlopa) eskatzen bazloten, haserretu egiten zen
ez zien lankideel ematen eta mallu handiekin behin baino
9ehiagotan mehatxatu zituen. Balna bere aho bero beteko meha*
gainontzeko lankldeen mehatxuekln estallta geratzen zirenez,
^ n e ra ln o joaten zen, autolesionatuko zela iragarriz. zenra elektrl*
ilea ez ezik. t>elarrlak ere moztuko zituela esanez edota gabila
^ d o a k irentslko. Ez zuela Inorekln harremanlk nahl aldarrikatu
behin baino gehiagotan eta mehatxu-gurutzaketak gehlenetan
¿errautsean geratzen baziren ere, nolzbehinka galantak ikusi t>ehar

izan omen zituzten, egongela bateko leihoak Jartzen an zirenean,
krlstal ertz t>atez eskumuturreko zainak ebakltzeko plantak egin zltuenean edota eskudela konpontzen zebiltzan batean eskalleretatiK
bere burua botako zuela iradoki zuenean eta dena amalerako lanarekln ados ez zegoetako.
— Argitu behar dut, t>atetik, Sabino izatez nahlko antzezlea zela
lanean eta balta lanetik kanpo ere, bizitzan bertan, balna,
bestetik, ebanista ez ezik, zurgintza metallkoan aditua zela,
perfekzioa malte zuela, dena neurri-neurnra geratu behar zen,
koskarik gabe, lau-laua, eskallerako baranden eta eskudelen
ehundura zllarrarena bezain fin, pergolak, afalteglak eta ataripeak zine eszenatokl baterako bezala, holtzak eta errezel-harreslak beste horrenbeste - esan zuen zurginetan zaharrenak
— Bal, hon halaxe da, perfekzioa zuen helburu eta amets eta
galnera, egiturazko itxituretan maisu genuen -zehaztu zuen
beste batek-. Ahaztu gabe marketenan dagozklon zahart»erntze lanak -bukatu zuen esaten.
Balna izaera arraroa zuela-eta, lankldeak aspertzen hasl ziren
berarekln eta instalazioetarako, muntaketetarako eta orokorrean el
karlanean bunjtu behar ziren lanetarako ez zuten berarekln e z e r jakin
nahl. Lanklde llskartzalle irlzten zloten eta pl^naka-pUkanaka
bazter batean geratzen hasl zen, agian berak hala nahlta. Tailerrean
bertan ez zuen hitzik gurutzatzen inorekin, altziök, orduak igarotzen
zituen eskuak lan tresnel nola egokltu salatzen, lan tresnak eskuen
luzapen dolak izan zitezen erdletsi arte, mihlztaduraren legea punturlk gorenean gerta zedin.
— Llxagalluek, malluek eta bestelako erremlntek zainak eta W*
noak zeuzkaten Sablnok erabiltzen zituenean, balna isolamendurako eta besteak u>^tzeko zeukan joera hark berak ba kartu
zuen, amiidu -adierazi zien hara biidutako guztiel atetik sartu
berrla zen zurgin batek-. Bizitzan ezagutu dudan bemizlk eta
lakaturlk iragazgaitzena, atenk gotorrena zen. Azkenean zurezko panplna artlkulatuak eglten jam genuen. Aho batez hartutako erat)akla izan zen. Sabino eta b>ere panpirwk, eta uste
dut azkenean asmatu genuela -erantsl zuen d e fin lz lo rik
zehatzena bllatu zuelakoan.
Azalpenak azalpen, pollzlek ez zuten pista handinkjaso zurgin-

degl hartatlk (zergatik desagertu zen, non egon zltekeen) eta nahiko
esHu hutsik atera zirelako susmoa edukl zuten, gainera pentsatzen
hasiak zlren zurgin haiek nahiko traketsak zirela halen zereginetan
eta aglan horregatik urruntzen hasi zela Sabino haiengandik. Iritzl bat
2en hau, besterik gabe.
Poliziek ez zuten abenduko arratsalde hotz hura ahaztuko urtee
tan. Bi ordutan zehar kale gorrian eta elurrez belaunetaralno la-la,
itoginetako izotz-burruntzlak buru gainera erortzen zitzalzkien eta
'parraldeko haizeteek begitarteetan hainbat zeharkako ebaketa egin<iakoan, hazpegi bako uzten zieten. Sarritan eraman behar Izan
zituzten eskuak begitarteetara errealltatean zeudela egiaztatu ahal
■¿atekc. Ermamlez masallak edota kopetak ukitu eta sentitu ahal
“¿atea bazen zert>alt. Ikusi, berriz, hazpegi bakoek antzeman dezake
ten gisara antzematen zuten ingurua, lausoan, eta ezpainak hazpegi
öakoek mugitu ahal dituzten modura mugitzen zituzten, ozta-ozta.
Orduan Jabetu ziren ezpainak ozta-ozta mugituz, balna aho batez,
età begirada lauso, baina puntu tinko batean lltzatuz, eskutlk eskura
elkam pasatzen zizkioten kartel haletako glza irudiaren maluraz. Ispi•u bizia zuten eta agian horregatik nahi zuten lehenballehen bukabj
*3n harekln, bairìa eguraldlak ez zuen ezertan laguntzen.
Pollzietan gazteenak prestatu zituen kartelak Sablnoren osaba
zaharrak adierazi bezala: zur fxjska bat zizelkatu, errotuladore beitz
t^tez be^ak, sudurra eta ahoa pintatu, buruan ile kizkurra jarn eta
hao guztJan argazkl arrunta atera. Maize zakarrak bortitz Jotzen zuen,
elurra tenkor pilatzen zen kale kantoletan eta hormak heze zeude^
kartelak ez zlren egokI gelditzen. Papera erdi deseginda eta
■^rraztutako aurpegla berez nahiko hazpegi bakoa baldln bazen,
eunarekin askoz desitxuratuago.
— Mainbestean dauden honetariko bat izatea ez da, ez, batere
erraza -sententziatu zuen polizia haletariko batek bibote eta
bekainjelatuetatik Izotz puskak kentzen zituen bitartean.
— Eta are gutniago baldintza metereologiko hauetan - erantzun
zioten gainerako bi lankideek elkarren Jarraian, kortesiazko
kate profesional bat osatu nahian edo, batak hortz artean
zeukan iitzea eskuan hartzen zuen bitartean eta besteak, benrlz, zorrotik mallua.
•¿an ere, ez zituzten ohiko txintxetak erablli, ezta osaba zahan-ak

eman zlzklen iltze herdoilduak ere, aspaldlKo burdlnazkoak balzlh.
uste baitzuten kartelak hórrela zintzlllkatuagoak geldituko zlrela, anonimotasunak paperaren bat Jokatuko zuela, norbait izango zela
Azken finean, helburua horixe zen: zalla zen norbait bilatzea.
Pollzlek Jendearen erantzuna harrltuta hartu zuten, gehleneh
iseka egiten baltzioten "Desagertua" zioten kartelel. Urnjnean zlrela,
keinu arraroren bat egiten bazuten ere, hurblidu ahala barrea gero
eta zabalagoa zen, gero eta ozenagoa. Ballteke QabonjaiaK urrats
batera egoteak eragina izatea jendearen konportamendu hartan
Marrazkllarl lanak egin zituen polizia, berriz, marrazkllarl txarraren
konplexua hartzen hasi zen eta balta burlatuarena ere (Sablnoren
familiarengatik burlatua). Lankideak Jabetu ziren bere na hlgab ea z eta
ondoan Jam zitzalzklon. Bera bltartekarl bat baino ez zela gogoratu
zioten. egin zuena ondo zegoela, beraz, ez zuela iriolako erru senomendurlk sorbalda gainean hartu behar, ezta bihotzeko zamarik edo
damurik ere. Orduan bekainak Igo eta ezpalnak beherantz kakotzen
zituen harrlduraren eta gogo txarraren arteko plantak bereganatuz
eta 5at>lnoren antzak gero eta gehiago eduklz, hau da, keinu adierazkor honetaz gain, t>egl txiklak, sudur zorrotza, nriasall puztuah eta
belarrlrik ez (bere kasuan buru-beroklak estallta baltzltuen). Qalnera
He bera zuten, beltza eta kizkurra. Marraztu zuen ereduarekiko gero
eta enpaUa handiagoa hartuz, bera blhurtu zen handik aurrera hasu
haren gidah.
— Ez tematu hainbeste eglnkizun honetan Jose -ohartarazter
zioten Iban eta Qerardo lankldeek-. Desagertu derietlk bl aste
Igaroak dira eta zantzurik ez hem koskor honetan eta ingurue
tan ere ez.
Balna Jose bame su batek harrapaturik zegoen eta ehlza zakur^a
bezala susmoz eta gogoz blal. Isekek eta barreek ez zioten Jadan'k
minik egiten eta edozein zantzuri adi-adi Jartzen zen. AkJamenear
Iban eta Qerardo zeuzkan aginduak betetzeko prest. Zur puska bátela
t>at-batean halen arteko hierarklak eta eginklzunak trukatu zttuen eta
hoberako esan beharko. zeren beste bl pollzlek gogo-akJartea oso
baxua zeukatenez, meneko eta esaneko blhurtu battziren. Beste
desagerketa kasu batzuetan iWllak ziren etajaKin bazeklten igarotakc
denbora batetik aurrera itxaropena soiltzen doan bascaren parehoa
izaten dela eta tristura, bemz, harresi eta lubaki beltza, horre9 atl^'

Jose itsasorlk eta zerumugarik gabeko panorama hartan itsasargi
‘¿erKJatu zuten.
Megu ikaragarrl eta garden hartan Josek bere burua ezagutu eta
f^ren blla Joan nahl Izatea bezala izan zen zur puska hareklko istorioa
eta atxiktmendua, nahiz eta egun t)atetik bestera oztopoak pilatuz
joan ziren. Adibidez, ibilitako kaleetatik zihoazelarik, jabetu ziren karlelen gainean marrazkiak zeudela, gehienetan karlkatureskoak. Qeriakart horrek, bereziki, Joseri batere grazlarik egin ez bazlon ere
(eredua apurtu zloten eta autoesömua ere t>ai, zuraren marrazkia
egin zuelako kontua, t>erriro ere, gainean jarriz), azkenean
deserosotasun gisa hartu zuen. Ez zegoen denbora galtze^ Lankideek lasterrago irentsi zuten trantze txar hura. Dena dela,
Jarri ziren hurrengo perspektiban: honezkero Sabino aurkitzea
^^^'ozaz zailagoa Izango zuten.
Qalnera, honi guztlarl erantsl Sabino desagertu zenetlk laugarren
^tea betetzen zenean, kirurgia estetJkoa eglten zuten kllnlka bateko
J^bearekin eduki zituzten iritzi trukaketak edota elkarrlzketak.
-

Barkatu, Marian naiz, klinika honetako Jabea eta zuekin hitz
egin nahi nuke nire lokalaren ondoan Jarri duzuen kartelarl
buruz. Labur zurrean adierazita, kartel horretako Irudia of>eratu aurreko nire paziente bati dagokiola zin egingo nuke, ez
dut zalantza Izplrik ere -hitz bakoitza zehaztasunez ahoskatzen zuen, batzuetan nahiko korrlka zert>ait irrikaz lortzeko
bezala, eta begiratu, berriz, larru azalF>etik, dena induskatu
nahlan.

-

Baina nola Jakin dezakezu horl karteleko zur puskarena proto
tipo hutsa baldin bada? -zuzendu zitzalon Jose, erdi temati
eta zert><obalt molestatuta, hark guztlak, berriro ere, txantHa
kutsua har zezakeelakoan, funtslk gabeko norgehiagokarena
edota lasterketaren plantarena.

-

2er

esan nahl duzu hon-ekln? -esan zlon Marianek eta azal
txertaketa bat eglten egongo bailitzan t>eglratu zlon, hainbesteko indarraz, ezen elkarrtzketa hartako solaskide bakarrak,
^ u da, Josek atzerantz egin baltzuen eta eskua begitarte
osotik igaro, sudurra, masallak, ezpalnak eta kopeta haztatuz.
Orokortasunaren eta anonlmotasunaren adlerazlea dela zur
puskareria, zirrlborro bat bestertk ez -azaldu zlon nahlko

nekatuta, bazeklelako zuraren kontuak ez zeukaia ez egiturarik, ezta zutabetlk ere bertan sostengatzeko.
— Mortaz desagertu guztien aldarria da zurarena? - gaidetu zuen
harrltuta betazallk gabeko begi irten-borobllakjarriz.
— Qutxi gorabehera bai -erantzun zion hutsaren mina gainean
erannanez-. Bal, beno, utz dezagun kontu hori eta adierazi
adlerazi beharrekoak.
— Ba bai, hemen egon zen (nire ustez) eta bizitza berrl bat hasi
nahi zuela esan zidan eta horretarako ezer baino iehen begitarte berri bat nahi zuela. Berak zehatz-mehatzjaklnarazi zidan
bezalaxe, sudurra zertxobait zapaiago Jarri nion, masailak lisatuak espatuiaz bezaia eta gezurra badirudi ere (hon ezohikoa
deiako) buruko larruazaletlk lie multzoak erauzl nlzklon, bum
erdia (aurrealdea) burusoil utziz.
— Ondo, Jadanik apunteak hartu ditugu Mahan anderea.
Mandik Irtendakoan, Joseri ordura arteko eskema guztiak desegin zitzalzklon. tiasteko, zur puska gainean pintatu zuen begltartea
Jadanik arrotza zitzalon eta, ondorloz, balta bere burua ere, Qauzak
honela. taldeko buruzagia izatean utzl zlon, nahiko lur jota. Eraikitzen
diharduten aldamlonk gabeko eraikuntza gisara ibiltzen zen eta t>ere
buruaren ispilutzat edozein osin uher jotzen zuen. flola deitzen zen
ere sarrltan ahazten zitzaion eta hórrela "Jose" izena entzutean, ez
zuen burua atzerantz ere Jlratzen. Qalnera, “ Ederto" klrurgia estetikoaren kllnikatlk atera eta hurrengo egunean kartel gehiago hormetan iltzatzen an zirenean, haletariko batzuk azidoz erreak agertu
ziren. Ibanek eta Qerardok ganberro batzuen txandrlotzat hartu zu
ten, Joserengan, ordea, sentlmendu kontrajarriak gurutzatu ziren.
Batetik, marraztutako zur p>uska hura Jadanik eredutzat ez zeukanez.
asfalto gainean itsatsitako txikle-orbanak ikustean sentitutako axolagabetasun bert>era nabaritzen zuen, baina, bestetlk, begltarte transplantatuetan sentitzen den nort>eraren haragl propioaren taupada
deika zeukan edota erauzltako haginaren lekuan izaten den hutsune
mingarn arraro hon. Bere burvja edozelan ere azpwataitzat zuen eta
horrelako kasuetan gertatu ohi den moduan arduraren lekukoa lankideengan uztea erabaki zuen.
Blzpahlru egun igaro ziren, oso hotzak. Izotzak edozein zimklUJtan arrakala egiten zuen, balta betazal zeln ezp>ain ertzetan ere.

edozein zoko. ezkutuena etajantzlena izanda ere, aterpe gabea zen,
Eskuak elkarren artean sarrltan igurtzl, Igurtzltakoan zabaidu eta
halen galnean lurrun ahokadak isurtzeagatik ere, ez zlren berotan
sartzen eta begiak etengabe kliskatu behar izaten zituzten, betlleak
Jela ez zeklzklen. Motzagatik eta emaltza ezagatlk kartelak hormetan
jartzen eta Jartzen Igarotzen zituzten lanaldiak amalgabeak zitzal^K»en. (jainera, Qabonetako Jalak bukatuak zirenez. Sablnoren ball
ato irudlarl ez zitzalon hurbiltzen argl artiflzlalen Islarik ñimiñoena ere.
Jai ondorengo nekearekin batera 5ablnoren irudla Itzalpean eta erdl
ahaztuan geldltu bazen ere («zur puska baten erreferentzia puntua
ren atzetik iblltzea baino eglnkizun hoberik badut nik* pentsatuko
2uen batek baino gehiagok), Ibanek eta Qerardok ez zuten etsi (eta
beste neurrl apalago batean ezta Josek ere), agian (jabonetakojaien
argl artlfizlal horietako batzuen itxaropen zirrlntak bultzatuta, agian
'^rketaren azken zatlan zeudelakoan,
Desagerketatik seigarren astea bete zen hartan komlsaldeglan
iardel bat Jaso zuten. Zurglndegltik zetorren eta barruan 5abinok
azken aldian fabrlkatzen zituen zurezko panplna artikutatu horletariko
bat zetorren; sudurra zapala zeukan, masallak lisatuak espatuiaz
t^ezala eta buru erdia (aurrealdea) burusolla. Famlliaren nahlah jarral^ eta arrastoak herrlan zehar selnalatzearren, Ibanek zur puska bat
^ rtu eta hazpegi berrlak marraztu zituen errotuladore beltz batez.
Oraingoan Josek zur puskarl zur puska soil bati bezala beglratu zlon,
besterik ez. Qerardok zur puskatuari argazkla atera zlonean ere,
tueste batena intzi zlon. C5ero eta parte hartzalle murrltzago. azken
akjian malluarl bakamk eraglten zlon. lankldeak iltzea ondo ego‘''tzeko zain gelditzen zelarik sententzia horman zlntzillk uzteko as
moz.
Bestaldetlk, kartel atdaketekin herrlan taldeak sortu eta txantxak
areagotzen hasi zlren ea nor zen desagertuen artean benetakoagoa,
2ein argazklk adarra jotzen zlon besteari... Blgarren argazkian desaQertuan zahar Itxura handiagoa iplnl ziotela pena areagotzeko aldarri^tzen zuten batzuek, beste batzuk, t>erriz. norgehlagokak (pankartak bame) antolatzen hasi zlren nor zen marrazkllarlrik bikalnena
^abakltzeko. zeren gehlenen ustez karteletako bl marrazkiak estilo
^i^sberdlnetakoak baitzlren. Ebazpen hauek nahlkorik ez eta talde
t^tek herriko biztanie bakoltzak zeln desagertu nahl zuen eraba''»tzeko aukera zeukala esan zuen eta, ondorloz. aurreneko kartela-

ren gainean Itsatsltako bigarren kartelak kentzen hasl ziren. Arazo
hura ganora gutxikoa zela (edo, behlntzat, hartu zuen norabidea
halakoa zela) ikuslta, batzuek asto belarrlak, ahuntz bizarrak eta aker
adarrak Jarrl ez ezik, mota guztletako pasklnak ere Idazten zituzten,
desagerketaren kasu partlkularra ardura publlkoko zerbalt bllakatuz.
Qero, kartelak kartak balllran paloen arabera banatu, hormetatlk
desitsatsi eta herrlko plazara eramaten zituzten, halekln jokatu ahal
Izateko. Merriko naguslenek uste zuten batzuk Gabon Jalak otsalleho
Inauteriekin lotu nahlan zeblltzala, txirlkorda mardulean lotu ere. hark
guztiak eragina izan zuen pollziengan, jaklna, eta gauzak hórrela,
batzar t>erezla antolatu zuten zer egin erabakitzeko.
— Badirudi kontua eskuetaOk Joan zaigula. Ur uherreko kasua
dugu hau -esan zuen Ibanek kopetllun-. Ez neklen kartelen
kontuak haint>esterako eman zezakeenik, ezta poslbilitaterik
blhurrlenean Jarrita ere.
— Beno, herrl batean bizl gara, Sabino ez da oso alntzat hartua
izan inolz hemko bizitzan, are gehlago, bakartia Izateaz gain,
zorotzat edota arrarotzat ere badute oraindik askok eta gainera arrazoirlk badute hórrela Jokatzeko, auzokoek aitortuta baitakit behin baino gehlagotan Joana izan dela et?<etik eta gero
aurkitua kobazulo batean, mendi aterpe batean... -h a u s n a rtu
zuen Josek, kontuarl garrantzla kendu nahian.
— Balna horrelakoetan hiru eguneko ihesaldiak izaten ziren et3
galnera familiari aldez aurretik adierazita. Bakamk egon beha
rra nahiko Jarrera ohikoa da. Denok gara zert><obait barraskilo
eta zertKObait sagarrol, gauza guztlak bildu, gure gain jam et3
aterpe blla goaz. Kanpamerxjuak, adibidez, horretarako dauòe
eta beste malia t>atean hotelak ere. Baina egia da, 5 aWnok
hilabete pasatxo darama desagerturik -sententziatu zuen
azkenean Qerardok.
— Balna ez da hainbesterako. Beste egunean hemko plazan
t><artelekin kartetan jokatzen ah zirenean, Sabinoren osat>a
zaharra balkoian zegoen guztiz lasal, besoak gurutzaftJta bdikolko eskudelaren gainean ikusklzuna Ikusten, denbora-pasan
denbora-pasa gehltuz -argitu zuen Josek balantza oreka ba
tean kokatu nahian edo.
— Qlzon horrena ez dut sekula santan ulertuko - erantsi zuen

Ibanek-. Ezta familia osoarena ere, ez bada nómada arrarotzat daukatela Sabino, ehunzangodun zakutzat.
Karteien kontua alboratuta, hurrengo aste osoa herria hankaz
gora Jam zuten, balna arrastorik ez.
Sabino herrltik lau kilometrotara dagoen zingira batean dago,
arrantza egiten. Kanaberari eutslta, beglrada urrunean dauka lltzatuta. hor nonbait, Euli bakar bat ere ez dago zingira inguruan, ezta
•ntsektu bat ere,
Qerardo hurbildu zalo eta eskumako sorbaldan eskuaz ukitu
srren, ez dio kasurik egin. Zurrun dirau, balna ez harrizko estatua
baten gisara, zurezko panplna artikulatu baten modura baino, poliklPoliki eta era konpasatuan bezain gogorrean higltzen baititu edo
baitzaizhio gorputz-adarrak.
— Arrainak nahl izanez gero, itsasora Joan zaitezke, han liralnagoak eta ederragoak aurkltzeko aukerank izango duzulako
-esan dio Qerardok eta hau adleraztearekin batera, hasperen
batjaurtiki du nekearen nekez.
— Eta Itsasora Joan nahl ezik, urrezko arrainak ez, balna zllarrezkoak bai topatuko dituzuia la t>ertan, urrats batera daukazun errekan - gaineratu dio it>anek,
Jose aurrez aurre jam zaio. Egla da Mananek zioena, Sablnok
^ u r r a zapala baltu, masailak iisatuak espatuiaz tenkatuta bezala
sta buru erdia burusoil (aurrealdetik).
— Bai, hobe zenuke Itsasoa edota erreka, eta ez latorrizko zingi
ra hau - zehaztu dio Josek borobii.
Ez dio ezer erantzun. Buruaz ozta-ozta ezetz egin dio. Balna
horretan gelditu da. Lurra Jo duen Igogallu batean dago, hon'^hondoan, zingiraren sakonean, harea mugikorrak bezalako ore
'^ligagabe batean iltzatuta, uhinik, ilusiorik gabeko ur azai hark eta
^ beste ezerk islatzen baitio bizitzak igorn diona. Zurezko panplna
gisa dago Sabino, Sabino ez dute aurkitu, desagertuta
^ftago, bere munduan, ausente.
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KantutegiaK
QILLERMO ETÍ^EBERRIA

0-* Sarrera

Kantutegien blldumak, Euskal Merrlan asko et3 asko dira. Ez
dirudi nórmala haln herri txikia izanlk hainbat eta hainbat kantutegien
J3be izatea. Morrek adierazten du argl eta garbi Euskal Merrla Pirineo*
tan dantzatzen duen herriaz gain, kantatzen duen herrla ere izan

Kantutegien bildunria zaharra ahozkotasunaren tradizloan oina*
rntzen da. Memaren ahotan, historian zehar kantatu dlren kantuen
t^lduma, ugariaz gain aberatsa ere bada.
kantutegien bllduma, Euskal Merrlan XIX. mendean hasi zen, XX.
^’■’«ridean Jarraitu eta oraindik XXI. mendean ere badira hartara dedi*
^tzen direnak, nahlz zall den blIdu gabeko kantaren bat oraindik
•öatzi gabe egotea.
l^ntutegien atalak bl direla gauza argia eta garbia da; testua
t^tetlk, doinua bestetik. Blak ondare artistiko honen bl hankak dira.
bere osotasunean ezagutu nahl dituenak, bl alderdlak ezagutu
’^ ^ r ditu. Urte askotan eta askotan (Riezu 13), testua da gure
t^aturzaleek kontutan izan duten alderdia eta, sarrltan, argitara
dlren kantutegiak ere letrarekin eta musikarik gabe argitara*
izan dira. Baina gaur egun literaturzaleek ere. nahlz musika
^kletik formazio handirik ez izan, onartzen dute letra eta doinua blak
^tera joan behar dutela, t^ata eta t>estea, pausoko bl hankak behar
bezala, eta t>akarrarekin dabilena. zeharo herren iblllko dela
^•derdi honen ezagutzan.

1 .’ Euskal folklorea

Askotan, euskal folklorea esaten dugunean, azaleko gauzatzat
hartzeko arrlskua izaten dugu. Balna folklorean deflnltuta dago eus*
kal arlma histonkoa bere azalpen guztlan. Mor islatuta dago era
osoan edo partzialean euskaldunon ahozkotasunaren azalpena.
Cuskaldunok, beste edozein herrik bezala, badu, noski, bere
folklorea, eta besteekin konp>araketetan hasi gabe, gure hau, garen
eta Izan garen hern txikla kontuan Izanik, oso aberatsa, gainera.
Mitz hau lehen aldiz 1846. urtean asmatu zuen William J. Toms
arkeologoak The Atheneum liburuan.
Mlztegiak esaten digunez, folklorea hernaren tradizio, ohitura eta
sinisklzunen multzoak osatzen du, Bere helburua hernaren Jakitatea
biltzea eta argitara ematea da, Morren baitan sartzen dira atsoutz,
herri-kantak, asmakizunak, ipuinak, legendak, aiegiak (ele-zaharrak),
tradtzioak eta gainerako adierazpen poetikoak eta llterarioak; ohitura
zaharrak, zeremoniak, azalpen teatralak, familiarrak; erntoak, slniski'
zunak, sup>er5tlzloak, mitoak eta, areago, garai zaharretako haur
jokoak, lokuzioak, esaunda eginak, leku-izenak, hem eta lekuen
toponimiak,,, etabar. luzea,
Aita Riezuren Ilburuan agertzen da (12, orrian) Joxemiel Barandiaranek emandako deflnizioa. Eta zera dio: "Folklore en el sentido
amplio de la palabra, es el saber popular. Como ciencia, es d
estudio razonado de la cultura que, sin oeces/dad de ninguna actu^
enseñanza ofíclal, posee el pueblo; es el estudio de las manifesta
ciones espontáneas y hacen de aquellas otras que, sin ser esponta
neas, ha poseído el pueblo por algún tiempo, lo ha asimilado )/
apropiado” (J.fl, Barandiaran; Anuario de la Sociedad de fusW»
Folklore. 1921, 11. or.)
Aita F^iezuk egiten duena hartu dugu guretzat bairw gurí la^
honetan dagokiguna ez da folklorea bere zentzu zabalean. Meneen
kantutegtetara mugatuko gara, Baina, arlo hau, bere horretan azteftu aun-etik, ahozko euskal literaturan atxikiko gatzaizkto eta, a®*
horren bamean Jamko dugu "Kantuteglak" atala.
Mon-etarako, Juan M" Lekuonak, Ahozko euskal literatura bere

>
3n aipagarrlan agertzen den berelzketa egin nahl dugu eta horren
baitan aztertuko dugu gure arloa. Morra:
a)
b)
c)
d)

Poesia
Antzerkla
Marratlba
Atsotitzak eta esaerak

Poesia zaharrak, erromantzeak, kantatuak dira neurrl handl ba
tean. Morren arabera, topa daltezke kantu epikoak, hau da guda,
rriina, herlotza, mendekua dutenak galtzat. W -W I. mendekoak,
haln zuzen. liork ez du gogoan Mike! Laboak hainbat aldlz kantatu
Bereterretxe kantorla (Altzak ez du bihotzik). Qauza jakina da
euskakJunok, historian zehar, banderlzoak izan garela, bata bestearen kontra, oinaztarrak ganboarren kontra. Mori guztia ederki islatzen
^ erronriantze zaharretan. WII. mendean epikotasuna arindu eta
badlrudi gure zaharrek maitasun llrikoetarako denbora ere hartu
^tela. Qogora dezagun Brodatzen ari nintzen, Imanonet hainbat
3kli2 kantatua. W ill, mendean lirikoak nagusltzen dira osoki, Maitia
^ zira. eta gisako erromantzeak.

2- Kantutegiak

Sallkapen honen barnean Kantutegiak lehengo atalean kokatua
^9®*^zen da, poesia arloan, alegia. Gauza Jaklna da, gure kantutegien
^ftean, edota, kantatzeko dlren letren artean, poesiaz gain, bertso
eta asko agertzen direla, askorentzat poesia Izenaren baitan
sailkatzen ez direnak, balna kanturako direnak. Lekuonak, sallkapen
^^'^rietan tradizioz, hau da, belaunaldlz belaunaldi gureganatu dltue^ ditu gogoan. Baina gaur egun, kantute^ berri asko agertu dira,
'^ -b e m a k , eta sarrltan kantautore bakoltzak bere kantutegl pro^
ere egin duela esan daiteke. Mara hor, adibide gisan Mikel
l^^^^^oaren Kantutegla, Benito Lertxundirena, Xabler Leterena, Jakina,
^ritutegiak kontzeptua zentzu zabalean har daitekeela, nahlz gu
kantutegl tradlzlonalel buruz bakarrik arltuko garen,
2 .1 - Ba al dugu gu k kantutegirik

CuskakJunon kantuteglaren esistentzia frogatutzat Jo behar da.
^^^3tek, gure literaturaren eskasla azplmaratu baldln badute ere,

"no están desprovistos, ciertamente de canciones, baladas y co
plas; pero estas piezas no presentan ningún carácter que merezca
el nombre de poesía" esaten du Angel Irlgarayk (Poesías populares
de los Vascos. Auñamendi, 5n. 5n, 63), CSaray de Monglave alpatuaz, Baina Irigaray Jaunak, gisa denez, ez du onartzen baleztapen
hori eta euskaldunon eskuetan Jarrl nahl Izan du poesia kantatuen
mundu hau, kritikak eta herriak berak esan dezan hori hala den
Qerora egin diren taleztapenak esango dlgute: "La literatura popular
vasca, esencialmente oral, es probablemente tan rica y variada
como la de cualquier otro pueblo", (historia de la literatura vasca. L
Michelena, Minotauro, riadrid, 1960, 11. or.),
Beste zita hau ere. aipatutako Irtgaray Jaunaren liburutik hartua
Qeor Borrow aipatuz (The Bible in Spain, Londres. MDCCCXLIII) interesgama dehtzot: "Los vascos son un pueblo de cantores más que
de poetas...Poseen mucha música propia, en parte de enorrT>e
antigüedad (ibid. 14), Eta aurreraxeago:" 5in embargo, este pueWo
está dotado de una imaginación muy viva y esüma mucho la
poesía. Por todas partes se encuentran hombres que además de
su oficio de pastores o artesanos, son poetas inprovisadores, a
quienes se invita regularmente a las diversiones públicas, a las
fiestas domésticas, a las bodas y bautizos para improvisar en eHos
cantares de circunstancias,.. (Irigaray. 15. Mlstoire de la Qaule mendional, in t. II, 525, or.)

3 .- Kantutegiaren iturríak eta kantutegi nagusiak

Kantutegien zaletasuna, eta hauen bilduma XVIII. mendean, Wgarren mendean hasi zen hedatzen, Macpherson (1756-1796) izaf
zen Ossian bardo gallarrarenak omen ziren lehenengo poennak argitaratu zituena.Horren ondoren Percy (Thomas Percy (1729-1811)
izan zen Britanlar irletan herri kantutegien zaletasuna piztu zuena
(Reliqules of Ancient English Poetry , Baina Brltaníar irletan batf^
areago arrakasta handiagoa izan zen eta horren baitan Europa
tian zabaldu zen zaletasun hau.
Qurean ere, apur bat bederen, izan zuen eragin honek arrakasta. ondorengo lerroetan agertuko denez,
Kantutegi tradlzionalak osatzeko Wde t>akarra, itum bakarra.

ahozho tradizloa izan da eta bide horl erablll dute gure Kantu-blltzalQauza Jaklna da gure aurrekoek, idatzl aldetik motel ibiil baldin
bazlren ere, ahozko zaletasuna handia zutela eta halen oroimena
aaur egun sinestezina dirudien neurriraino insten zela.
Lehenengo folklore biltzallea Juan Inazlo Iztueta, Zaldibiko se^
izan zen. 1824. urtean QipuzHoaHo Dantzac argltaratu zuen.
'^raiKo zentsurak hainbat konposizio argitaratzea ukatu bazlon ere,
1826.ean aurreko zentsurak deb>ekatutakoak erantsl zituen. Dan
ta honek musika eta leü’arekin agertzen dira; ez dira, bada, kanbakarnk, dantzatzeko ere bal, gehienak bederen.^
Oenboraidi batean (Riezu, 14) ez zuen inork Iztuetaren bidea
Játrattu. Dena den, eta poliki-poliki Europan zabaltzen an zen kantutegJetako suharraren printzak gurera ere sartzen hasi ziren, eta ho
rren ondonoz "arte herntar" honi tMjruzko gogoa ere t>ai.
Joije de F^ezuk esaten digunez, Agustín Chahok kantutegl bat
baldln t>azuen ere, ez zuen argitaratzerik izan. Argitara eman
^renak Anel (1844-1852) berak Balonan sortutako aldizkanan argitaratutako bakanak besterik ez,
Zorlonez, oraingo honetan baiezta dezakegu alderantzizko albistea. zeren duela hiruzpalau urte ( 2CX)6) publikatu baitu kantutegl
^ Patn Urkizuk 5usa argilatetxearen eskutik.
Or>doren, 1857. urtean argltaratu zen Fr.-MIchelen kantutegia:
te Pays Basque, sa population, sa langue, ses moeurs, sa littérature
^ sa musique,
kapitulua, hem kantuel buruzkoa da eta bertan egundoko
3arrantzia ematen dio alor honi. Kantutegl hau zabal aztertu zuen
(1)

hemen ezartzen <Jugu Jorge de RiezuK bere Hburuan eransten duen oharra,
^lorra: Reedit, la primera C. Lopez (Totosa, 1895) y la segunda la Sociedad de
Estudios Vascon (stn fecha); Esta ùWma fue cuidadosamente proparada por
C, de Qortazar y el P, DorxjsOa. El tituto compteto reza así: EuscakJun
^ncifta AnclAaco ta are lendaWaco etorquien danlza on idtzi pozcam gaitztc
93becoen soiVj gogoangamac beren itz neurtu edo wersoaciuin. Ch, Bordes
<^3*rtca esta obra de: Peut-être unique dans la bibHografrite du Folk-Lore
(B*bHograihte (Musicale Basque, en el Hbro La Tradmon au Pays Basque, p.
555) En efecto, p>or la época en que la pubiicô Iztueta rto se usaban todavía
cotecciofies de canciones con nriekxJía, sirx) sólo con texto, fio es la obra de
l2tueta un car>aor>ero, si bien algunos de sus números más parecen cancioque danzas (it34d, 14 oinoharra OfV^CHCA, n : "Versos a la anogua", in
Quernta, 16,1951, 41-44 or.

Angel Irigaray Jaunah. Monako bl llburuak argitaratu zituen 1965.
urtean: Poesías popu/ares de /os Vascos I, II. Honen zitak aurreKo
lerroetan agertu ditugu,
Mandik urte gutxira, 1869. urtean Mme, de la Villéhéllo andereak, honako antología eman zuen argitara; Souvenirs des
Pyrénées. Kantutegi hau laburra da. hamabi besterik ez, t>alna ande
re hura Izan zen bene-benetan euskal kantuteglei basera enriara
zlona (Riezu, 16).
Urte hartan bertan, 1869.ean alegla, P. Lamazoujaunak hainbai
herri kanta argitaratu zituen beste kantuekin batera; Cinquante
Chants Pyrénées. Lan hau birritan argitaratu zen (1874 eta 1 8 8 8 )
honako eransklnarekln batera: Quatorze Airs Basques les plus popu
laires (Pau),
1870. urtean Mauleko J. D. Sallaberry jaunak, kantutegi Qßrrantzitsu bat argitaratu zuen: Chants Populaires du Pays Basque
Kantutegi hau asko goralpatu zuten garalko ezagutzalleak, horten
artean R. M. Azkuek.
Ondoren alpatu beharrekoa da José Manterolaren tuskai «antuteg/a. Miru aleko lana honetan, hainbat eta hainbat poesia kultuekin
batera, hamabi poesía kantu eta guztl argitaratu zituen. Folklore
aldetik, halere, nahtz bere ahalegina goraipatzen den, ez d io te jakitunek balore folklortko handlrlk ematen.
Jarralan aipatu beharrekoa da Julien Vinson (1843-1926). Ozon hau, parlstarra izanik ere, buru-belam dedikatu zen euskal akx
askotara, Besteak beste, Riezuk honako bere hinj lanak ditu alpagarrlen; Les Basques et le Pays Basque, Le Folh-Lore du Pays Basque,
eta tloVce Bibliographique sur le FolH-Lore Basque. Miruretan b*garrenak euskal 24 hem kanta dakartza, lehen estrofa euskaraz eta
haren frantseseko itzulpenarekin.
Ondoren beste frantses bat da alpagarh: Charles Bordes (18651909). Monek hainbat eta hainbat koademotan gauzatu zituen
euskal zenbalt kanta. Morretaz gain, Wezuk, Bordesek 1896, urtean
Donlbane Lohitzunen emandako hitzaldl bat azpimarratzen du. La
musique populaire des Basques.
Qarai beretsuan alpagarn da Riezuren Ilburuan J. de Jaurgain
idazlea, zelnak honako liburua argitaratu zuen; Quelques Legendes

^oetiques du Pays de 5oule. Bertan agen dlren sel kantuetatlK bost
dauzKa argitaratuak Riezuk bere liburuan. (Riezu, 18),
Hora, hurrenez hurren, kantutegl blitzalleen zerrenda:
WX. mendea:
1 - IZTUETA, Juan Inazio; GipuzhoaHo DantzaK 1924.
2 -CHAQO, Agustin: Kantuteg/a, 2006
3 - MKIMEL, Fr.: Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses moeurs, sa
littérature e t sa nnusique, 1857
^ • Marne. De ña Vllléhélio: 5 o uve m lrs d e s Pyrlnées, 1869,
5 - LAMAZCX). P. : Onquanie Chants Pyrénées, Quatorze Airs Basques les
plus populaires, Pau 1874 eta 1888^ - ^LABERRY, J,D,; Chants Populaires dy Pais Basque, 1870.
7,- fWfTEROLA, Jose; EusHài hantutegia, Donosüa,
8- VIM50T1, Julien: Les basques el le Pays Basque; le Folk-Lore dy Pays
Basque; eta notice Bibliographique syr le Folk-Lore Basque.
9 - Bordes, Chanes: La musique populaire des Basques.
10.-JAURQAIh, J, de,; Quelques Légendes Poétiques dy Pays de5oule.
XW. mendea
Memeretzigarren mendean euskal kantutegien galnean eglndalan handitzat jotzen t»da ere, horrek are eta Jarraitzaile handia9oak izan zituen W . mendean. Morra hurrenez hurren, nagusienak:
i - Resurrección M‘ de Azkue
Apaiz honek euskal munduan egin zituen lanak, asko, ugan eta
handikoak direla denek aitortzen dute, haletako bakar bat
lltzateke bere izena etorkizunean oroitzeko. Quk bere bl (an
^ m a rra tu nahl ditugu. Bata; Euskalerriaren Jahintza. Lau tomo
zeln baino zeln erakargarrlagoak gure ohitura zaharrak, era
3uztletakoah, ezagutu nahi dituenarentzat, Qun dagokigunez, hona^ liburua azpimarratj nahi dugu: Cancionero [/asco. I, eta II. Qaur
^ n , oraindik ere kantatzen diren kantu asko eta asko aurki dal'6zhe bi liburu hauetan.
^ - Aita Jose Antonio de 5an Sebastian. Aita Donostia
Agian hau Izan daiteke W . mendeak euskal kantu munduak

eman duen izenik onenetarikoa, aglan onena, Belaunaldl asKoren
baitan seKulako eragina Izan duena. Eta ez bakamk bere Cancionero
Vasco delakoarengaük, balta ere beste hainbat eta halnt>at musiha
armonizatu zituelako, hainbat eta hainbat hitzaldl eman zituetaho
Qaur egun, oraindlk ere. Alta Donostlak ospe handia mantentzen du
eusKal muslkarien artean.
3.- Mehor eta Dufau
Eglle hauek iparraldekoak Izanik ere, halen kantuen bilduma
hamaika aldlz erablll dugu eskuartean. Bertako herrl-kantak oso ezagunak dira oraindik ere gure artean. Mehor izengoitlaren pean Jean
Barbier (1875-1951) dager, Donibane Qarazln Jaloa hainbat eta
hainbat artikulu, bertso eta kantuen egllea. Bestea Christophe Dufau
dugu, senperetarra.
4 - Rodney A. Qallop (1901-1948)
Ingelesa izanik ere, 1923tlk 1928ra Euskal Heman pa sa zituen
urteak oparoak izan ziren euskal musikarentzat. Beste hainbat lanen
artean honako hau dugu aipagarrl: Vingt-cinq chansons populdires
d'EusHat-herha. berak armonizatu zituenak, bestalde.
1950etlk aurrera
Iragan mende erditik aurrera, asko eta asko ugaldu dira kantuteglak. Kantu zaharrerak eta berrlenak ere bai. Era guztletako kantu
bildumak aurki ditzakegu. Quk, halere, zahar kutsua dutenak, he
man guztiz zabaldu direnak eta didaktika aldetik erabilgarrienak direnak izango ditugu gogoan.
Mon’a, batlk-bat, adierazi nahl dltugunak:
1.- LEKUOMA, Juan Mari: Oiartzungo Kantutegia,
Olartzurtgo Udala, Olartzun, 99
2-- Af^OZAMEhA, J.M.: Donostiko tiantu zaharrah, C.A.M.,
OoTKötla, 1980.
3 - Boga-boga: rterrfabesö sorta, Apaizgaitegia, Donosöa,
1959.
4.- Dassance, L., Lafltte, P.; kantu, «anta, khantore, Cordenier. Baiona,
1967.
5.- Dorronsoro, J.: Bertsotan, 1789-1956, Qlpuzhoaho
Ihastoien Elkartea, Dorx»öa, 1981.

Lizardiren estetikara
beste hurbilKeta bat
LUIS M. MUJIKA

Lizardiren lan literarioak gerra aurretiko poeslan halako ildo befezla suposatu zuen, eta nahlz bere sorkuntza, bai poeslan eia bai
W’osan, iuzadura handikoa ez izan, esanguratsua gertatu zen. Hain
bat herri-poeta eta bertsolari (on eta kaskar) ezagutu duen herri
honetan Lizardiren olerklgintzak lido berezi-iandua erakutsi zigun,
bere injdimen mundua, espresaera literarioa eta metafora-sakJoa
befietan estimagarria gertatu deiako.
Lizardi, zerbait bada, autore landu, bipil eta ez-inprobisatzailea
da. Berak ukltu zuen oro kailtate nabarrez hornitu zuen euskal letren
aiofrean. Esan daiteke, Llzardik. nahlz bide klasizistetatik, ederbide
^ko n eta originala eskaint ziola euskarari, eta tresna literario bitxiz
jardun zuela. Hainbat bertsolari erraz ukan duen herri honetan halako
‘''■eakuntza gaitza etajasoa estimatzehoa da.
Lizardi idazle exigentea izan genuen poesiaren eremuan. Estl^tz e k o a da bere poeslaren aide formala, iruditeria naroa, langintza
^te tiko berezla.
Beste lan batean esana dugunez, nahlz bertsolaritzak euskal
*^en eremuan fruitu on anitz eman, inproblsatua den poesi-mota
daiteke, nomrialean, gonpara lanketa gaitza duen Lizardiren mo^ k o edergintza trinkoarekin. Zarauzko olerkarla euskal letretan
bertsolarltza inprobisatzailearen antitesla dela esan daiteke. Ballteke,
beran bertsolari zenbaiteren bapatekotasun freskoa falta izatea,
t«ina bapatekotasun horren aitzakitan, t>atzuetan inprobisaketa mer-

Ke anitz ezagutu du euskal literaturak. Morren kontrakarrean sortu
zen. nolabalt, 30. hamarkadako olerkarlen oldea. bertari Lizardi,
Lauaxeta eta Orixe gisako autoreak alpatzekoak direla. Bai orduan
eta bal egun, euskarak beharrezkoagoak ditu olerkarl landuak, gu
txienez, literatura Jasoaren eremuan.
Lizardi poesia landuen eredu garal Izan da, bera Irudi ausarten
bitxitasunaz, ahapaidi zallen formalkuntzaz eta kontzeptuallsmo
glhartsuaz aintzlndarl izan delako, eta bere lumaz euskarak prestigio
estetikora hurbiltzen asmatu duelako,
Lizardiren bideak, zerbalt zehatzagoa espresatzeko, olde Krea*
zionlsta ekarrt zlon euskarari. Ordurarteko euskal p>oesiaren bide
anitz folklorismoa eta erromantlzlsmo herrlkolaren Hdokoa izan zen;
Lizardiren osean, berriz, euskal poesia hertsidura estetikozjantzl zen.
Lizardiren lumaz agrarismo errepikakorra galnditu zen poesian.
Batzuetan, ordea, ez zen ongi ulertu bere asmoa. Mona bere kexua:
"Qure bideak euskera txukuntzekoak ez omen dira naspilaftzekoak
balzlk. fiegargarrlzko etsia benetan...". Lizardi ohardun zen bere
bidea kontrakarrezkoa zela, nolabait, eta, hala ere, bldearl lelaltasunez jarraiUj zlon. Olerkariaren xedea euskarari ederbide originala
(ez-ohlzkoa) eskaintzea Izan zen. Adierazgarri gertatzen da bere poe
ma esarìguratsu bateko hurrengo ahalpadia: "Baña nik, izkuntza
larrekoa, / nal aunat ere noranalkoa: / yakite-egoek Igoa; / sorta zaar,
bem gogoa; / azal orizta, muln betirakoa".
Trinkoa Izan zen, noski, olerkartak adierazi nahi izan ziguna, t>ide
kreatzaile eta kontzeptualista berria ohartuki hartuz, eta hildo hartaök
hainbat herrl-olerkarl erraz eta bertsolarlzanteren sorkuntza alboratuz.
Lizardi Iraultzaile azaldu zen bere garairako olerkl bertsolarlzante
askoren aurka Jardunez, eta bere gihartasun estetikoaz euskal litera
turaren espamjra injditeria formal eta gaitza ekarriz.
Urte batzuk geroago Arestl bllbotarrak inauguraturiko poesia sozialak aide prosaikoagoak ekarrlko zituen euskararen ortura. Izan
ere, poesía sozial-aren altzakitan, poesia banal anitz sartu zen gure
mintzairaren baitan, Inmediaüsmo ulerterraz baten estandartea mugltuz.
Lizardiren eder-mundua posititx» izan zalo euskal literaturan.

errazketlak ehidltuta, bere arrastoa kreatzallea izan delako. Mala ere,
seinalaturiko bere blde kultista eta hertsiak olerkarlrarl nekeak ekarriKo zizkiorì, ezen gure mintzairaren eremua, ordurarte, bertsolarltzak,
batez ere, landua izan zen.

Uzardiren bide berriah
Lizardi idazle aski hermeUkoa agitu zen hasleratik euskal poesia
ren eremuan, eta hermetismo hura, nolabalt, bertsolarltzak erablllriKo bkdeel eglnlko kontrakorrontea izan zen. hain zuzen, hainbeste
poeta erromantlko — eta bertsolarizante— ukan duen euskal letren
alofrean ez zen haln erraz Irentsiko Llzardiren kreazionismoa (nahlz
sure oierkarla llteraturaren formllltate aldetik. oraindlk, aski klasizista
izan). Bere sorkuntzaren azpian lanketa p>ertsonal gaitza zegoen,
lehia miresgarrlz ondua. Lizardiren bldeak aski pertsonalak ziren; eta
^ r a rr e n atxikipena bere lumaren lorpen berezla izanen zen, kontrajoerak ere sortuko zituena, Berak euskararen ortura metaforismo
'andua, Iruditeria klaslzista, kalitate ez-ohiko idazkera ekarnko zuen.
ttala ere, esan daiteke, bere bidea ez zela teknikari dagoklonez
t'okatu alboko llteraturetan ematen zen tenorean (hots, frantsesean
edo gaztelanian jadanik nagusl zen sinbollsmoa ala surrealismo
ivDntzeptuallstaren adoan). Lizardiren bidea, garaikotasun-eza hori
l'ontutan izanik ere, onginala eta Jantzia gertatu zen euskal llteratura
ren bernkuntzarako.
Paisaiaren deskrlbapenetan, adlbldez, Lizardiren poesia adlerazga»Tia da, iruditerla bizikoa, nahtz oraindik garalko metaforismo surrealistaren baitakoa ez izan. Lizardiren metafora ausartek Euskal
ttemko paisaia deskrlbatzean, inpeslonismoaren eskutik, estilo na
bar eta kolohsta azaltzen digute (nahtz ez azaldu oraindik KW. men
detik gerora poesian nagusltzen etorrlko zen olde subjeUbista eta
irraztonal berezia). Bere paisajismoaren deskribapen oraindik formal
eta trtnkoegiak dira. Ortxek aitortu zigunez, Lizardiren hlldoa perso
nalista zen, eta ez hainbeste garalko literatur korronte batl atxikia;
* -.Ezagutu ote zuen gizon au (Garcia Lorca poetaz mintzo da Orine)
iizardhk? Ez nuhe esango. Ez Machado tamk, ez Juan ñamón Jimér>e¿, ez Qarcía Lorca, ez nitun nik ordu artan (gerraurrean) ezaguizen. Orain, izenez, ez irahurriz. Llzardi ere nere moduan zeblllela nik

uste, tz gen/tun aitatu beiñere poeta orieK ez besterik ere... " (IKus
Olerti sorta, Izar alea, 1-8-109 or.). Quk ere Orixeren ustea berretako genuke. Lizardiren bldea — modernlsmoa eta aurretiko erronnantizlsmoarena baino gehiago— kreazlonismo pertsonal baterena bkJe
zelako,
Formalkuntza eta irudien tenknlkatlk behatuta, Lizardi kreazlonis
mo berezl batean sar daiteke, balna ez bere garaikide zen J. R
Jiménez baten jarrera modernista eta irrazionalean. Dakigunez, garai
hartarako J. R, Jiménez irrazionalismo llterarloaren uretan murgiklurik zegoen. eta horregatlk bere poema zenbaiten hermetismo sut^tiboa. Lizardiren metafonsmoa oso landua da, ederraren sekretuak
ongi ezagutzen ditu, balna bere iruditeria klasizista da, fun-tsean
Baleztapen honekin adlerazi nahi dugu Lizardiren paisajismoan ez
direla ematen trazo oso subjektibistak (eta, hainbat gutxlago, irrazionalak), ze bere ukltu literarioa pertsonalismo klasizista batean ko
katzen zen gehiago. L. Mitxelenak bere Jarrera poetikoa langintza
pertsonal t>aten harían Jarrl zuen. "Caso ùnico es en nuestra literatu
ra, Uzardi es ante todo un transmutador, y esto es en é l actitud
natural y espontánea, no el resultado de un propósito preconcet>ido
de "crear belleza": sensaciones, emociones e ideas se vuelven en
sus manos depurada materia estética” (ttistorla de la Uteratura
Vasca, 146
Lizardiren tematika euskal girokoa da, eta teknika bezala bere
iruditeria klasizista da; adlbidez, Bako jainko paganoaren injdia ahokatzen du bere poeslan, eta, orobat, eguzki-izpiak gezi bailiran irudikatzen. 5usmoa dugu Llzardik Frantzlako Verlaine batek harroturlko
imdikazlo modemista golztiarra, adlbidez, ez zuela ezagun, Pirenetatik haranzko poesia modemoak W , mendeko iruditeria irrazlorialean
eraglria izan zuen Espalnian, balna ez gure olerkarlarengan. Aitzol-ek
adierazi zuen bezala, Lizardiren ibllbide Iiteranoa aski pertsonalista
izan da, eden-aren altzinean kreakuntza berezla egin duelako, eta
baraian egosinko sentimenduak naturah buruz nx)lde Waslzlstan
eman dituelako. Aitzolek bere irudimenari hesl zehatzak jarri zizkion,
eta beti ere norabide klaslzista baten hildoan. Zarauzko oterkaria
metaforismoaren esparruan apaingamez ballatzen da, baina injditena hori klasizista da, ausarkeria imaginarlo irrazionalegiak, nolabait.
eklditzen dituena.

Bere ukitu pertsonala transmititzen den arlo berezienetakoa pa/sajismo nabarrarena da, XIX. nnendeko deskrlbapen-teknlka batzutaök hurbll, eta, orot>at, Iruditeria errenazentistan erablliriko imajina
^hotiarrah, JaupalemeaH (sazerdotlsak), geziah eta huntzazho apalnQdmak aportatuz. Ezln da ahantzi da XIX. nnendeko iruditeria modermstan ere imajina errenazentlstak ere presente zeudela (nahiz teknll'a askoz subjetlbo eta irrazionalagoen bidez landuak).

2antzu batzuk
'^otibaíio mitologikoak

Arestian adierazi dugunez, Lizardiren poesiaren urrats sakoner>ak klasizismoart lotuak agertzen dira. Lizardiren kerantza literario
batzuek iturri klasikoetara garamatzate, hots, XVIko imaginario kon*
tzepostarekin eriazionatzen arora. Joera hartan modu hertsl eta trinkoan mitologiazko estetika zen nabarmen, besteen artean; iruditeria
^re n andana batzuk atzemangarrl dira euskal olerkariarengan ere.
Lízardik Qarcilaso, Qóngora edo Quevedo-ren hurbileko iruditeria ere
eskaintzen digu. Arrats gorn deituriko poeman, adibidez, iruditeria
barrokoa atzematen da, nahiz ez XIX. mendeko modernlsmoan erabllinko metaforlsmo irrazlonalagoaren hildotik.
Lizardik deskribaturiko naturan urretxlndorrak, eguzkl-gezlak,
íenp/oak eta ederrez betenko bere eralkuntza bereziak agertzen dira.
Aipatzekoa da hurbileko bidetik, adibidez, Lope de Vega-ren hurren
go pasartea.- "l'e/t/do Saco el fuerte arnés afea, / los vasos y la
rriesa derribada; / duermen las guardas que tan mal emplea (Poe
mas líricas del siglo de Oro, 260). Lizardik ondorengo irudiak dakar
tza Lope de Vega-ren antzeko mintzo poetikoaz; "Dantzan-talde,
Sacot/arrak, / naaspil zoroan zuti-t)aldarrak, / esku goltuan ontzia
ardo...'' (5agar-tore, 144 o r). Bi poetetan 0aco jainkoa ardo-ontzia
eskuetan duela agen da. Loperen iruditerian, orobat eguzkiaren
errainu-erasoa, sarkalde gorlan lekutua agertzen da; ""De la abrasada
c ifó tica que Ignora f mtréf^do corrió las líneas de oro / mozo Infeliz,
a quien el verde coro / vió sol. rayo tembló, difunto llora" (Poesías
lincas del siglo de oro. 264).
Uzardik, bemiz, bere aldetik sarkalde-leizea-ren irudia; '"/\m il-

mugan, bekaítz zimela artu du; / amorruz damaklo odei-sail bati su, /
ta, aren argiz gaua galazi-ustean, / m urgil yo du buruz sarkalde-leizean" (Arrats-gorri, 204). Dudarik ez, Lizardik hareago darama klasizismotik harturiko Irudi-saidoa, betl ere euskal lekumen fislkoa
egotziz. 5u-aren irudlteria — poema berean— oso landurlk azaltzen
zaigu txingar, itsaso gom, lurruri eta odeiez bllbaturlko iruditan eskainia. Bestaide, mitologiaren kutsuz uklturlko mintzo t>arrokoa duten
bertsoak ere baditu; "Begira: Ixkain-eruntz, txingar t>orobllla / noiz
egingo dago uretan murgilla, / ta noiz txir-txir otsez itsaso gorria /
biurtuko iurrunezko odei zuria. . ." (Ondar-gorri, 158), halako iruditerla, barrokoegla gertatzen da, nola ez, euskal Uteratura ohikoa zen
esparruan.
Klaslzlsmoaren ukitua hareago zehaztuz, esan daiteke Lizardiren*
gan, oraindik, alpatzekoah direla beste injdl batzuk; hala nota,
huntzak (yedras), mahats-emamuinak (pámpanos de racimos), ereiñotzak (laureles), oianak (bosques), temploak, zutoinak (pilares),
habeak (columnas) glsakoak. Pedro Espinosa poeta ernazentlstak,
esate baterako, ondorengo irudlteria eskaintzen zigun: "Así del olmo
atyazan ramo y cepa / con pámpanos harpados los sarm ientos... /
Por fiegibies tahares sube y trepa / la inexplicable yedra...”
{Poesía lírica del siglo de oro, 304). Llzardlrengan antzeko mintzo
klasizista e//z-zuto/n eta ostopilloen (pámpanos) irudiak sortzean
(età, orobat, ardchtxantiiliak (ánforas de vino" eta oianeko yaupaiemeak (sacerdotisas del bosque) laidlteriaz homitzean. hona bere
olhartzun klasizista hurrengoan: "Atsedenaren eliz zutoin bete, ostopillo ta izar izunak at>e: / ta i tiertan oianeko yaupaieme" (Baso itzal,
op.c. 148). Qainera, mitologlarekin loturiko beste zenbait irudi ager
tzen da bere poesian, hala nola, basajaunak, lamiak, erreka-marik
eta maitagarhak. Tenore horretako pertsonalak, nosKi, Qaztelako
poesia klaslzistan, ere present zeuden, fauno, ninfa, naiade eta
satíro delakoen hlldotlk.
Llzardlk landuriko poesía klasizlstan, oraindlk, r«barmen da Ba
sca, Eguzkia, Itzala, Lurra, Gaua. Curta bezalakoekin loturiKo inriaginarlo fisihoa. Espinosa poeta ernazentistan, adibidez, ondorerigo koa*
dro klaslzista aurkezten zalgu bemro: "Cuantas viven en fuentes,
ninfas beWas / (que burlan los satíricos silvanos, / que arrojándose al
agua por cogellas, / el agua aprietan con lascivas m anos)" (Poesia

lirica del siglo de oro, 508). Lizardiren Iruditeria ere, neurri handi
batean.
Qaztelako klasizismoarekin erka daiteke. Euskal olerkarlak liemen adierazirikoaren hildoa islatzen dlgu hurrengo pasartetan:
'tguzhi itzulberrlaH / (mditarl goiztarral^) / rr)urìkatu du basoa / (munhatu senarral^)... / Emazie ezl^onberria / dala uste basoa " (fíesHatx
urdin-yantzia, 8 8 or.), '"Udabenl, uste-ezii^, / arUi ditu bascan /
tlesf^atxa da. ta urdiñez / yantzita ziyoar) * (ibidem).
b) Sinbolism o buholikoa

Sinbollsmc bukolikoaren norabidetik Qarcllaso de la Vega*k Ibllbkje berezla egin zuen, Jakina denez, Ezagunak dira bere clerkietan
tximeleta eta erleen alpuak. Llzardik antzeko urratsak uzten dizkigu
àberasHaz eta txim eleten hegai\eta jardutean, Orobat, ezagun dira
bere irudlteriaren markoan kilHerrah eta urretxirìdorrah. eta, oralndlk
harago, artzain-íxirulah ere (aiboko beste literaturetan ernazimenduko poesia bukolikoan sartzen zirenak). 5allkatzekcak lirateke hefT>en beste kasu berezl batzuk ere. Mona testu batzuk: "/rak/n dirahi.
berez ezezik / eriéen egoek yo ta naasirik" (Baso itzal. 148), Eta
W/ker oierkariaren al|xja eginez: *K//ker olerkari artoteak f neurtitz
ozenaK ditun txìteak / iurrezko yauregl-atean?" (5agar-/cre, 142).
B*de beretik agertzen da urretxindorra hegaztia — ertaro eta ernazimenduko linkarekin oso kateatua, berezikl, frantziar hegoaldeko lite
ratura okzitaniar eta probentzalarekin, Beraletan errusirto/a-ren alpua
^ Ite n da klarkl, tradizio literario berezla buitzatuz,
Ondorengo pasartean, Lizardik urretxindorra eszenategl funebrean kokatzen du, amodioaren presentzla orokorra bermatuz:
'Adisklde Urretxindor il zaizute. / ta aren liklzunetara / —egoak
ikara— / t>erandu-beldurrak al zaramate?" (Ondar-gorri, 160).
c) Sinbolism o klasikoaren beste elem entu zent>ait.

Irudien sailean aipatzekcak dira tenpioak (elizak), geziak, ederQàrtìak, jauregiah — la denak XVI. mendeko barrokismcarekin lotze^ k - . Qaztelako literaturaren esparnjan nabarmenkl dira guztiak.
1) Edergarr/ak.
Irudl-sakJo honetan damaskoak, oihalak, adatsak, ioreak dira
aipatzekoak. Mona pasarte t>erezi bat: *Eguzklak oraiien adatsa du-

nean... / inguma bl xurizta, lur apaindu-galñez / lorez-loreho Ibilli
gozodh egiñez" (Maitea, 51). Eta. orobat; "DamoiaíaH urdin yoriah /
ertze/ío oialean" (Maitea, 51.).
2) Tenploai^ eta habeah
Iruditeria bera nabarmen da Qaztelako poesia ernazenüstan ere:
Tenp/oa-ren irudiarekin batera alpatzekoa da yaupalemeen (sacerdo
tisas) saldoa, "/^tsedenaren ellz, zutoiz Pete, / o sto p illo ta izat
izunaH abe. / ta / bertan oianeHo yaupaleme... " (Basoa itzal, 152.).
5) OeziaH
Gezlehin loturiko Irudlteriak ere kerantza kíaslzista du, eta asHi
iandua agertzen da Lizardiren imaginarioan. Esate baterako, Iguzkiah, pertsonala maletatiko t>ezala, ortzearen alturaük gezlah jaurokitzen ditu. "Qallurrera igoa da Iguzkia, / nondik yaurtiko zutago
gezla. . " (Baso itzal, 204). Eta hurrengo kasuan ere; "öezi urdiñek I
ziztatua dakus / illuna Oaztek" (Maltea, 29).
d ) Pertsonaia mitofogikoen saldoa.

Atal honetan pertsonala mitologikoen izenak sartzen ditugu,
hots, Bako, Ikaro, Iguzki bezalakoak. Mildo horretako etorria dute
hurrengo t>ert5 oek: *Ta óeeKo gaiok agor-ezkeroz, / Iguzki-k ezin
urtuzko egoz / (Ikar-ek ez t>ezelakoz) / goazeman zerura igoz, / izdf
urdiñatarañoko asm ozí" (Eusko-bidaztíarena, 172). "Dantzari-taide,
Baco-tiarrak, / naspil zoroen zuti-baldarrak / esku goltuan ontzta
ardo... " (5agar-lore, 144).
Lizardiren metafora-saldo beste batek. bere akJetik, mìstikaren
eraglna du, eta Komeni da bere irudiekln parekaketa zenbait egitea
Bide horretatik, nosW, Orixe oparoago iblll zen, baina Lizardi ere ez
zen arrotz Izan arlo horretara, batez ere, bere Yainko-muñoetan eta
Jainko-beteaz olerkietan.
Urte giroak ene begietan poema, zehazkl, Lizardiren husketa
llrlKo-mlstlkoa da. ze "Jainkoaren Beteaz" mintzo zaigu bera —XVI.
mendeko gaztelar mistikoen oidean, Donlbane Qunjtzekoa edo eta
Avilako Teresaren hurt>iletik— . Lizardiren "ßego latina, / bego
m intzai oro ix//, Jainkoarekin / kuku niregan nadin W/" Donlbane
Qurutzekoaren "quedéme y oMdénrìe..., cesó todo y dejérrte" deia-

koaren hurretlk Jalgia dela ematen du, adibidez. Antzeko bidea,
intimismo ondu baten koadro mistikoaz, Egamln peomab<oan: "Yauoarenean nago / zentzunak ezin bil, / ellzaren sabela / bahar dago ta
«//, / otoitzaraho giro, / baño nl txoratH... "(Egamin). Pasarte honetan
Lizardi Orixeren kerantza mlstlkotlk aski hurre dablleia ematen du.
Antzeko paralelismoak eralki daitezke Lizardi eta Becquer poeta
ren artean. Kontuan izatekoa da, esate baterako, Becquer-en haraKo
Qué solos se quedan los m uertos poema eta Lizardiren llleta-eresi
deiakoa. Aipaturlko olerkietan, kanposantuko egonaldlan, hain zu2en, hurrengo elementuak p>areka daitezke bl poeten artean: A)
Becquer-ek noche / invierno. Lizardik negu-gaua. B) Bequer*ek ma<íera / crujir el viento. Lizardik oholah / uluha alzea. Qogoratzekoa da
hemen, orobat, Lizardiren beste harakoa: "... Zerraldo-olen artetlh /
fnegu-gaua Idurl) / ez al datortzu, uluha, / alze errlkl-eza" (llleta-eres/). Antzeko ikusklzuna Becquer-en hlleta-koadroan: "En las largas
f^oches / del helado Invierno ¡ cuar\do la madera / crujir hace el
ciento...".
Beste olerKi-mota batean ere — hots, palsajlsmoarehin loturi‘'oan— trenaren ikusklzuna ere adieragarn gertatzen da. Jakina deKIK. mendeko poesian trena aski ezaguna izan da poeta
batzuen sorkuntzan. Bai poeta kostunbristek, bal modernistek —sinbdistek ere ahantzi gabe— trena presente dagoen paisajistismo
'^rr>ea. Lizardiren Buitzi-lelotik poemak, adibidez, aire magtkoa be
rezla Islatzen digu, buitziak higitzean duen erritmoa profitatuz. Lizar•^ren olerkian trena euskal paisalaren barruan kokatzen da, leiho“^ ta la k eszenategiaren behatoki dfrela. Olerkariak ikuspeglarl emturduna, mugimendu xumez beterikoa, itsasten dio. Qaztelantaz
-I R. Jiménez poetak jalgiak zituen, Llzardlk baino lehenago, trenarekln loturiko pasarteak: " f/ tren arranca, lentam ente.../ Llovizna,
^u n a s gotas mueren en el cristal... / Huye más el paisaje... y la
Ciudad se pierde / allá en el campo Inmenso, que un sol difícil dora"
(^^ n c o lía en el tren. Segunda antología poética. Ed. Espasa Calpe
(1952). 151). Llzardlk ere antzeko koadroa so urdurlaz deskribatuz
^Itziko leihotik euskal paisala xumea; poetak bidaide ditu trenetik
behatzen dituen zuhaitzak, artasoroak, laino mehez estallriko gu"^ak, eta, noia ez, denen lekuko den euskal nekazari gizandiaren
Protagonlsnioa: "...A/e gorriz / abailduta sagarrak / oro laño / mee
‘^ateh estalia, / urrez oro / eguzkiak yantzia" (Bultzi-leiotik, 94).

Lañoa zerbait ez-prezlso, sotil eta etereo bezala agertzen da,
eguzkiaK utziriko arrastoa urrezkoa izakl. Eta palsaiaren erdian —ai
patu dugunez— neHazariaren protagonismoa: ''flehazari, / gizandi
bat idun / soroan zut; beyondeizula zurli (duitzi-lelotlh, 94)
Testu hauetan planoak sotil eta arin doaz, sollkl aipaturik, trenaK
gelditzeko asmorik ere ez bailuan; begiztaturlko elementuak (hots,
artasoroak, mendlak, taserriak, sagardiak...) irudl azkarretan iga
rotzen dlra;"Afto musKer, / mandi, baserrl zaarrah; / ale g o rrii I
aballdutaho sagarrakl. Eta, azkenik, poeta t>eraren presentzla da
nagusi (berak baltaragio barnetik ikusten den orori bere psike kontenpiatzaileaz).
Ikusten denez, poeman nat>armen da Lizardlren jarrera hontenplatzallea, ze kanpoan ederretsia bere oharmen estetikotik pasarazten du, une animikoaren buitzatzalle dela poeta. Horregatlk, dio:
"Baako bear goriak / narama... Agur, / soro, sagar. mendlak’
(BuItzi-leioVk, 96). Llzardik trenaren mugida, bada, kasik nennotekni*
koki eskaintzen digu; elementuak soli-soli aipatzen dira, eta ingurukoa beglztatuaren gal piktoriko baino ez da. Lizardi, aipu eskemaO*
koen bidez, begiztua birisreatzen aurtsezten zalgu, eta Tolosatik Do*
nostlaranzko tren-bide ezaguna eszenario blsemiko aparta bilakatzen
da t>ere luman, bere tjameko Joera intimista argiago utztz.
Adlerazia dugunez. Juan R. Jiménez-ek ere (A. Machado-ren
pasarte zenbait ahantzi gabe) hurbileko sentsazioak jalglak zituen
trerìaren irudiak, rìahlz gure olerkarlak t>aino, oralndlk, zarria bisenmko rìabariagoaz. Jakina denez. trenaren irudia Frantzlaho poesian ere
erabllla zen ?<IX. mendean, eta Llzardik eskainitako koadroan ere
hango paralellsmoak atzemagarrl bidè dira.
Bestaide. Lizardlren poeslaren eraginetan funtsezkoena, agian,
bere eklte partsonala da alaptzekoa, ze krezionlsmo l a n d u z jarduten
du t>erak, nahlz kanpo-eraglnak ere, ikusi dugunez, ukaezinak gerta
tu. Laburbilduz, Llzardik —injditeria kultista batez baliatuz— euskal
palsaian eta egltate existentzlalean erroturlko poesia landu zuen
Funtsean, Lizardlren mintzo poetikoak keru klasizista eta pertsonaia
islatzen digu (aldi berean, bertsolantzak Euskal Merrlan ukan duen
prestantzia nabarmenkl garaituz).
Bestaide, formalismo literanoOk harantz. bere poeslaren nrw»-

nean, Kristau fedearen mamidura dager, eta, Orixeren Kasuan beza
la. ez daiteKe uler sakon Lizardiren olerkigintza sinesmen horren
KuspegitlK ez bada. Aide horretatik Lizardiren poesiaren zatl bat
^jaztelako mistikaren zordun ere bada.
Laburbilduz, esan daiteke, Buitzi-leiotlk poemari nabari zalon
rnugikortasun sotilaK Lizardiren Kreakuntzan ere garalKo poesía modernoak duen eraglna islatzen bide da, hots, muglkortasun zaluaren
originaltasun bltxla. Orobat, adieraz daiteke Lizardik ezagun duela
euskal literaturaren luze-zabala, eta, zehazkiago, aspaldlKo herrl llte’’stura sotilaren markoa. F'untsean, Lizardi poeta kreazionista dugu,
eta Inolaz ez da edertzale isolatua; hortik ederdura F>oetJkoak islatzen
^uen sintesia.

• ^rdiren paisajismoaren keru bisemikoa

Lizardiren palsajismoak bisemlazko trataera berezia du, esana
^ugunez. Bere teknlka paisajistlkoak ukitu blsennlko ukaezlnak ditu,
^ i z eta ez, betl, garaiko poesia modernoaren oldean atondua.
Bere palsaiak halako ukitu iluntsu eta ez-zehatza du, intimismo
barnekoia, desknbaturiko elementuak halako Inpresio gandutsu edo
etereoan biltzea matte duelako.
Lizardik ezagutzen zuen, antza, inpresionismoaren teknlka,
^ i z eta bere iruditeria, orairidik, aski klasizista den. Beregan pre
s t e dago palsajisrrio piktoriko sugerlKorra (ez hainbeste ez-prezi5»zko teknlka), balna bal euskal paisalak berea duen sugerentziazko
üKítua). Paisaia hon pertsonala da, bisemiaz hornitua, desknbapenetan puntu subJetiboaK ere bllatzen dituena. Kanpoan begiztatua bar^^eko gelatan egostea atsegin izaten zaio olerkarian, ororl halako
cxhartzun intimista egotziz. Hala ere, bere momismoa ez dago, oralnXX, mendeko irrazionalismo poetlKo naro batez ukltua, ze bere
^^eskfibaper>el eralkuntza literario klaslKoegia dagokle. Lizardi desknbapen piktonkoetan formalegia da, gauzekien nexoak oraindik logidira, bere trazoak sugestiboak izan arren, Lizardik ez gara^ tz a , bada, XX. mendean nagusi bilkatzen informailsmo subjektlboa (eta gutxiago surrealista), ze beran objektua ertz askotatlk for
c h i deskntatzea atsegin izaten zaio. horrek adierazten du

berarentzat garrantzitsua dela sorkuntza llterarloan objectum delakora ailegatzea (ez t>ere ingurumarl düultuetan galtzea),
Murrengo pasartean elementu kontenplatuak bere objeköbitate
aski arrazionalean eskaintzen zaizkigu, begletara allegatua zehazta
sunez ondua t>allegoan: "ß/de-ertzean, ez marrubi, / ez belar gizeriihi. / Otalorea, bahanka, / golztxo karraxika, Udaberiari deika“ (Bizialo, 136). Testua sugerikorra izan arren, ez da J. R. Jiménez batengan ematen dena bezain esleltua, olde subjetlt)0 k0 a. Llzardi zehatzagoa da deskripzioetan, formalagoa Irudletan. Mala ere, bere palsaia
insten da bisemikoa izatera, ze deskribatuaz gain, beste zerbalt
sugeritzen digu betl.
Pinturaren arloan, jaklna denez, euskal palsajismo sugerikor
baten oldean aritu ziren Regoyos, Amarika, Erentxun edo eta Zubiarre analak, eta euren koadrotan ere elementu bisemikoak atzemangarrl dira, euren trazoek —bat-t>atekoa so fislkoaz harago— beste
zert>alt areago sugeritzen dutelako. Lizardi intimista genuen, baina
oraindik sumlsoa objectum delakoarl, pertzepizlo formalaren aldetik.
Bere palsaia poetikoan deskribapenen logika nabariegia da, eta bes
te zerbalt horren ukitu inpllzitoa da, eta XK. mendeko poesia informalean ematen zen hermetlsmoaz landunkoa. Llzardlrengan pre
sente dago intimismo pertsonallsta, balna betl molde aski glhartsu
eta arrazionalean egotzla.
Besadle, Lizardiren paisajismoa nabarra eta sugesüboa da, adlerazpen sotilez betea. Ikuspegi batzuetan, neskatxa bilutsik azaltzen
da. urdlnez jantzia; "Billuzik zan basoa / negu-ondarrean. ! neskatx
urdln-yantzia / bertara denean" (fleskatx urdin yantzia, 88) . Efe*
mentu zenbait sentsuala izan an-en, ez da oraindik eroükoa, eta
pertsoriaiak paisaiaren ikuspegi objetiboegian ahokatuak kausitzen
dira. Emaztekien adierazpenak sugerenteak dira bal, baino ez laxoak
edo mort>kJoak, ze bere iruditerfa oraindik janzkera arraztonal eta
klasizlstan mamitua dago, futnsean. Bere paisalaren deskrlbapene
tan oraindik objectum delakoareklko menderaklzun fornr»al gehlegi
atzematen da.

ñ n tu ra zk o joe ra

Lizardi, malz, pintore azaltzen zaigu, inpreslonismo sotll t>aten
hariei lotua. Uzardt pintoreak ikusten duen oro tentu bamekoiaz.

?ert2elada Kumez blltzen du. Bere sentsazioak (adlbidez, Toiosan
Mutltegl baserrlaren mulnoa gaindltuta, UrKlzupeko maldaren tontoTera hurtjlltzean, barridura poetlko bilakatzen dira, zertzelada metaforlko trinkoetan gauzaturlko Irudi nabar. Bere ahapaldletan arkltektura formal bikaina eraikla eskaintzen zaigu, dena naturaren goratzarre estetlko batean hondua, Mona adibide t>at: "KemenaK utsetó nehez bainoa, / zalantza dut zaartu nalzelahoa... / UdazkenaH
dulagotzen d it atsa, / orbelaH ozenagotzen oin-otsa, / a/dapah larrlasotzen biotza.. . / Leenetan ez bez/n autsla natza" (O ndargorri, 158),
OterKariak testuan, muinoranzko igoeran, udazkenaren koadro nat>ar
t>at eskaintzen digu, alboan atzemana psikean irmokt sartzen duela.
Oterkaria, orobat, Urklzupeko maldan, zaharkitua sentitzen da, eta
t>ere arnas-hautsiaren erritmoak gaitzagoa bilakatu bide dio sorturlko
ahapaldla. Olerkarlak neke anlmikoa transmltltzen digu, ahalegin flslt'oaz gain (t>ldearen gaitza bere barne psikearen oldean txertatuz),
f^etaforismo M nkoa

Lizardiren krltiko gehienek argitan utzi dute oierkariaren originaltasuna irudlen sorkuntzan, nahiz eta bere metaforlsmoa, gehien
C«tean, oraindik estetika klasizista baten oldetan mamitua izan. Bai,
^ e edert>ide literarioa oso jantzia da, eta t>ere deskribapenak oso
Pfktorikoak dira, negu-atarlan eginiko olerki inpreslonlstan t>ezala,
"fgur ezearen kea / golak du kolore: / egunaren atariruntz / zauri
gordlña, / odol-bearrean urre". Olerkarlak bertso honetan pintu^ impresionista sugerlgarrla eraikitzen digu, A mallan egurra eta B
rnailan ortzea lotuz. Bere p)oe5 iak, orobat, bisemiazko keru berezla
Pilatzen du, hots, halako ukltu intimista berezla. Beglbistako negutearen bllustasun fislkoa karraxl hitzaz espresatzen du animikoki, eta
o<haneko otalorea ere hoska irudikatzen udaberriaren atarían. Bere
Wisaiarl halako subjetibltate sotila darlo, eta sentzazloak irudi esanguratsuetara igarotzen dira, nahlz bere metaforetan nexoa errealltatearekin oraindik aski klasizista izan. Lizardiren metaforlsmoak, belortzen du emozio bat sortzea irakurlearengan t>ere adlerazpen
animikoak ongi lortuak dlreiako. Bere irudlak ez dira, noski, Q. Lorca
®do eta Aleixandre batenak bezain Irrazional eta ausartak, baina t>ere
^intzoak badu halako sen pertsonalista unklgarrla. Bestaide, zarauztar olerkarianentzat kromaOsmozko-joera gizentzeko Euskal palsaia^ edozein elementu da on. Aditjidez, gerezi eta basaran frultuak

Olde metaforlko bereziz lekutzen ditu. Antzeko transposizioa islatzen
du arraspera-ren desKribapenak, zeinean ortzea odolezko zauritan
ezartzen den, deskribapen flslkoaz gain, beste zert^alt areagoa sugerltuz. Lizardiren palsaiak, bada, la betl bigarrengo semara darama
Irakurlea, blgarren sentsazlo ongl ez definitu t>atera (flslkokl t>egiztatuari beste zerbalt intimoagoa egotziz). Udazkeneko kromatismoak,
adibidez, beste "zert>ait" berezia sugerltzea lortzen du, ze desknpzio
flslkoez harantz, ikuslak bigarren sema du Ikuslearen gune anlmikoan, halako idazkera maglko eta Korglna at><lKltzen duela.
Teknika elisioduna

Lizardiren olerklglntzak — poesia trinkoaren inpresloaz gair>—
joera sinkopatzalle berezia eskalntzen dio irakurlearl. Egla da joera
horl gaitza bllaka daitekeela, malz, ulermenaren aldetik, balna Lizar
diren jarrera berezienetakoa da. horretan datza olerkanaren kontzeptuallzazioa eta Kerantza sinkopatzalle aparta. EusKal literaturaren ba*
ratzean, Oihenartek egin bide zuen lehen aldiz bide hon, ze bere
estiloa aski kontzeptista agitzen zaio euskal irakurlearl.
Villasantek Lizardiren idazkera trinkoa deskrlt>atzean hurrengoa
esaten zigun: " t l ha creado un tifx> de poesía nuevo, m uy intelec
tual, casi conceptista. Aspira a expresar los sentim ientos más pro
fundos con la mínima cantidad posible de materia, es decir, de
palabras; esto le da vigor, densidad y fuerza expresiva inpresionante ... Este extremado concept/smo, concisión o condensación de la
poesía de Lizardi, si por un lado le da vigor... y hace que el lector
necesite recurrir a la traducción castellana que el propio Uizardi puso
en la página de enfrente" (historia de la literatura vasca, 358-539)Lizardiren poeslak, bal, berea du zaildura, hots, original eta
konprenigaltza egiten duen zerbalt berezla. Llzardl dugu e u ^ i literaturan aro handl batean poesía bertsolarlzantetlk urrunen daWlen
olerkanetakoa. hala ere, ulergaiztasunak berarengan bltxltasuna eta
ederdura blitzen ditu batean. Esan daiteke, joera kulttsta horl origt
islatunk geraUj dela t>ere Eusko-bidaztiarena poeman. "Baña niK
izkuntza larrekoa, / nai aunat ere narainaikoa: / yakite-egoek igoa; /
... muin betirakoa". helbunj hon zorrotz t>ete zuen olerkahak, bere
estetlkan ezer ez baita erraza.
Lau etapatan sallka daiteke Lizardiren sorkuntza poetikoa. 1)

1919. urteük 1926. artekoa. Aro horretan nolabaiteko gordintasuna
islatzen du olerkariaren sorkuntzak. 2) 1926,tik 1950,artekoa. Bere
Idazkera heldugabea izan arren, oraindik, lehen etapan baino trinkoagoa da, ohiko ellsio-joreraz hornituagoa. Aro horretan kokatzen dira
-^ab/e/txo-ren eriotza, tieshatx urdln-yantzia, Bultzi-lelotIH bezalako
olerklak. 5) 1930tlk 1952 arteko epea. Mau da Lizadiren arorik
mamitsu eta landuena, eta tarte horretan lantzen ditu Biotzean min
dut. Urte giroak ene beg/etan, Euzko-bidaztJarena, Asaba zarren
àdratza bezalako poema garalak, Beraietan ematen olerkariaren Joe
ra konzeptualista gihartsuena (nahlz bere kontzeptualismoa ematzen
den, apur bat, bisemia eta kromatlsmozko lanketaz). 4) Azken eta
pan Uzardlk. batez ere. Maitea deiturlko poema luze eta amaltugabea eskalni zigun. Poema egitura soilekoa da, eta idazkeraz ulergaTiagoa, euskal herri-poesla tradizionalera itzuli nahl bailuan, Adibi
dez, hurrengo olerkl-zatiek atari lloglkoetako teknika binarioa islatzen
dute, alntzinako poesia herrikolaren eskema jarraltuz: "A/dean, eder
usoa, / mendi-mendian, pagoa... / Etxe gain gorriak / keea du
ederragoa" (Etxeko keea, 198). Poematxoan lehen mailan sinboloa
(usoa / pagoa...) eskaintzen da, bigarrenean, t>erriz, mulnarekln
eglnlko nexoa (etxeko kea).
Qramatikaren aldetik, golan adierazinko kontzeptlsmoa lortzeko
^ r d ik aposiziozko teknikara Joko du, maiz, hau da, Izen + izena
(edo eta adj.sustantit>atzailea + sustantiboa) formulara, ohiko parti^ptoa ekidltuz. Adibidez, Vtzal(etako) zokondoetan ordez Itzal-zo^ondoetan azaltzen da t>ere formulaziotan, Orobat, adjetlboen sus<dntibizazioa darabil izenlaguna lehen posiziora eramanez. Esate baierako, eder-goseok formula 'edertasunaren gose diren beglok para
lasis ordezkatzen blde du. Olerkanak adltzak eta erlazlozko formulak
[deklinaüboak, bereziki) laburtzera jotzen du, hltz-konposatuen ke
rantza kuitu eta hertslagoa sortuz perpausan. Aditzaren kasuan ere,
fomxjla sintetikoak nabarmen dira Llzardlrengan; esate baterako,
datza, dagi. dakus modukoak azaltzen dira t>ere orritan. Formula
^^onek, nola ez. t>at datoz bere ohiko idazkera sintetizatzalle eta
•'ulttstarekln. Adibidez, azken-art>azta begiez perpausan -eko eta -en
dekl(riatltx)ak eklditzen dira, eta Yainko-muño-gañetara delakoan,
rx)tabalt yainkoz(ko) m uño(en) gañetara antzeko zert>ait or
dezkatzen dela dirudi. Lizardik, orobat, aditzen trataeran lizentzia
zenbait egiten du, hala-nola, arki ditu C^rki(tu) ditu ordez), Ikus dun

(^IHus(i) dun ordez delakoetan; kasu horletan t>ertsoaren neurria
gramatikazko legeari galnezartzen zalo.
Esan daiteke, antzeko ellslo-joerak gerra aurretiko beste olerkan
batzutan ere ohikoak zlrela, hots, bertsolarltzaren joera amjntak
galndltzeko erabiliriko formulazio laburretan. lido bera atzemangarn
da Orixe eta Lauaxetaren olerkigintzan. Beste muturrekoak dira,
t>ada, bertsolarltza herrikolaren jokabldeak sartutzia edo engañatutzia gisako formuletan (beti ere neurriaren mesedetan sortuak). Memengo auzia tratatua dugu, Jada, beste lan batean; "Tizardi-ren
berezitasunetaho bat hlzhuntza s/nhopatu, glhartsu, Hontzeptual bat
sortzea izan bada, Jahitun gara, bestaide, nosHI, horrek batzuetan
euskararen "tortura" efa zigorra gerta daltekeen idazkera sortu duela
ere. Saínan llrika oro, "bide berrl" oro, nolabait, bortxaketa da, tortu
ra da” (Lizardlren lirlka-bideak, II, 128^.
Lizardiren hautabideak kontzisloa eta zailtasunezkoak izan ziren
espresioaren aldetik, eta horl oierkariaren ustean euskaran orairìdik
mintzaira hertsl eta Jaso baten ospea faitza zttzalolako. Lizardlren
oldea, bada, bide prezioslsta eta antibertsolanzantea gertatu zen
neuni handian, eta hortik bere idazkera sinkopatzailearen oinkotasuna (eta ulergaiztasuna ere).

Lizardlren fxDeslarl buruzko aportazio hauek amaitzean, baiezta
daiteke, olerkarlak euskararen eremura lido at>erats, kontzepttsta eta
Jasoak ekarri zituela. Bere eder-bideak, gehienbat. klasizismo literano baten norabldekoak izan ziren, euskarari muln betirakoa eranstekoak sorkuntza poetlko oso landu baten norabidean. Olerkanan
esker gure mintzaira zaharrak estet/kazKo bide lerden eta t>eniak
egin ditu, eta t>ere edergintzak arrasto ukaezinak ukan ditu, oròbal
gerraosteko olerkari zenbaltengan.

Irakurle-txokoen soziologia
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Egla esango badut, euskal llteraturarekln dudan harremana blWa da: munduko llteraturetatlk urrundu nalzen bitartean — nire llbu"^tegia osatuta daukat, gauza zaharretara zaletzen zaitu adlnak,
''ontsert>adorea egiten zara, arlo ezberdin batzuetara bideratu di
tuzun ahaleginak ez dizu onartzen beste ekonomia bat...— , gero
eta Interes handiagoa plzten zalt euskal literaturaren inguruan. Qure
'iteraturak azken hamarkadetan ekarri dituen obrak — kalitate handl^ k , asko— gozatu ahal izatea prlbllegioa da niretzat, zentzu horre
tan, Balna atsegin estetlkoak edo munduaren esplorazloak bezain
beste betetzen nau euskal literaturaren eremuak lortu duen egituragero eta sendoagoa dela konstatatzeak.
Cz dut ukatuko nire denborarik gehiena sorkuntza lanari es^'aintzen diodala, bestalde — nahlz eta, oraingoz, gauza irakurgarrl
gutjti argltaratu dudan eta, aglan, aurrerantzean ere, gutxi argltaratuko dudan— . Malere, ez dut nire burua Inolz hartu idazletzat. hltz
handiegia da hon txiWa izan nahl duen tatentzat. Beste zeregin
batzuk ere badauzkat galnera. lan akademikoa unlbertsltatean eta
kertseta,
horrexegatlk, haln zuzen. duela urte batzuk ElEtlk Ana Urklzaren
^
Jaso nuenean ezusteak harrapetu ninduen: euskal idazleek
osatzen zuten Elkarte batean izena la emango nuen galdetu zidan
"Oraln t>ezalaxe, Elkartea indartu nahian an zlren, orduan ere— .
Lehendat>izlko erantzuna ezezkoa izan zen, totsatu eta guzti egin
'Nintzen, idazleek osatzen zuten kfub hartan ez nuen nire buaia
‘^ t e n . Halere, informazloa eska&j nion Urklzan Elkartearl buruz,
Euskal literaturak garatzen zuen agendarl tnjruz. t>esteak beste.
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Bigarren deia jaso ordurako eral^kita neukan izena ematea
idazle izan ala ez, lotsa eman ala ez, ElEk egiten zuen lana txalogarrta
irudltu zitzaidan, euskal kulturak irabazi behar zuen eremu bat
lantzen ari zen, nahlz eta, Elkartetik kanpo, beste ekimen aberats
batzuk daudenez, ez izan modu eskluslboan.
Mandik urte batzuetara Megats eta Kalegats aldizkariak kudeatzen zituen Idazkuntza Batzordean eskuhartzeko eskatu zitzaidan
eta, beranduxeago, ustekabearen ustekabea: Fito Rodriguez Lehendakan ohiak, 4 urteko perlploa amaitzera zloala-eta, ElEko lehendakaritza eskalni zidan, Ulertuko duzuenez, askoz gehiago kostatu
zitzaidan balezkoa ematea. Berriro ere, Intuizioak erakutsi zidan,
ordea, iblli t>ehar nuela, trantsitatu, oraln nabileneko bidea,
Polikl-pollki, beraz, sakonduz Joan nintzen euskal llteraturaren
esparruaren ezagutzan. Elkartearen zereginekin engalatu nintzen.
lehendablzl; nahl baino gutxlago, egla esan, ezer baino lehen, krisiaidl ekonomlko eta polltikoak euskal kulturan eragin zlon kalte handiaren ondorloz, egitura mailako disfuntzionaltasunek hartu baltigute
denborarik gehien, urte hauetan.
ElEk dituen zereginak gan-antzl handikoak direla iruditzen zait
zalantzartk gabe, Edozein elkargo profeslonalek bezala, idazleen inte
rés zeln eskublde profesional eta moralak defenditzen ditu, kJaztearen eta bere obraren prolekzio sozlala btderatuz, halaber. Balna ez da
horl bakarrik, baditu beste zeregln kotektlboago batzuk; idazle guz
tiak batu eta koheslonatzeko lan egiten du; euskaf literatura gizar
tean ezagutarazteaz arduratzen da — Euskal Mem osoa hartzen
eragin-eremutzat— ; euskal literaturaz gozatzeko aukerak eta nrtoduak baloratu eta irakurlearengana eramateko t>ideak jartzen drtu
Xede orokor horietaök datoz beste praktlkoago batzuk; zert>itzu baliotsuak eta kailtatezko programak eskaintzea; irakurzaletasuna eta
Idazteko grina pizteko ekimen egoklak definltzea; kudeaketa kulturalaren antolakuntza seno eta sendoa gauzatzea; euskal kultu rare n
oinam sendoa izatea bai Euskal Merrlan zein atzerdan.
?fede horiek praktlkara eramaten Jakin du, bestaide Elkarteak
Aglan, ezagunena den programarekin hasteko, Idazleah /k a s te tx e e
tan deitzen denarekin, alegia, hazkuntza nabamnena izan da, kantitatean ezezik, kalltatean; 1997-1998 ikasturtean barrena 214 sa»
eskalni bagenituen, 2009-2010 Ikasturtean 427 salo izan dira, a*®*
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gör 16.724 ikaslerengana irltsi gara — gero etorrlko ziren diru murnzketa basatiak, batez ere, Eusko Jaurlantzako Mezkuntza Salletlk— .
Besterik ere bada, noski. Argltarapenen artean tiegats eta hále
s e aldizkariak argitaratu ditu; literatura-bildumak, edo, Irakas^ tz a k o gida-llburuak, Liburuen Äarma Izenarekin, Literatur Jarduerah antolatu dItu, han eta hemen: hitzaldlak, literaturgal t>ati buruz
iardunean jarriz idazleak; poesia-lrakurraldlak; solasaldlak, Idazleak
bere obraren galneko azalpenak eman ditzan; ipuln kontaketak, hau'^rentzat eta helduentzat; llteratur lanteglak, aiegia, Idazten eta ira•'Uftzen trebatzeko ikastaroak; irakurketa taldeak edo klubak, herrl
edo auzoetan llteraturaren galneko interesa duten lagunekln taldeak
osatu, edo berez sortu dlrenak Indartu, idazle baten gidarltza eskal^ besteak t>e5te.
Jarduera arautu edo instituzlonal batzuk ere alpa genitzake: Lite
ratur Ibilbideak. Idazle baten laguntzarekin, t>e5te idazle baten blzlllterarloa (Bilbo, 5ara...) ezagutzeko aukera eskalni dutenak;
‘■J^njzuno lehiaheta, DBM eta batnillergoko Ikasleak llteraturara zaie
^e z e n ; Poesia Orduak; Euskal Libunjaren Gaua; Idaziearen ftnea
■ '^a tu Pasaiako Udalarekln batera: Galeusca, CSaliza, Euskadi eta
^átalunyako Idazleen Federazioa osatu; Pirlnioetako literatura topa^
ezberdtnen antolakunUan eskuhartu, —PIrlneoetako Blltzarra.
^ te ra ko , edo tlestlv'ò c okzitanoaren jaialdla— ; literatura sozlali2atzeko irratsaloak eskalni, hots, Irakurrleran, Bizkaia Irratlan, eta,
desagertu den Testuketan, herrl Irratlan; web orrlaldeak zabaleta ellkatu, www.lda2leak.org eta, bereziki, Mltzen Ubera (ut»e^-o rg ), estrategikoa izan daitekeena llteraturaren zabalkundearl beeuskal Uteratura atzernratzeko planak txjrutu, eta abar.
Konturatuko zinenez, llteraturaren gertakariaz baino gehiago arl
^ euskal literatur eremuaren sendotasunaz hitz eglten, horl balta
artikulu honen helburua.

^ ^ ^ -h e n itik , kultura

^

Izan ere, EIEren Lehendakan hautatu nindutenean Irakurle Talde,
edo Txokoen inguruan gertatu zitzaldan eztabaida tKiki bat hartu
baltüt hizpide hemen, Bilboko Bidebameta Liburutegian antolatu

diren Irakurzaletasunan buruzko jardunaldl hauetara gonbWatu
nauzuen honetan.
Qarai hartan, Interes berezia zegoen, gure artean sortu eta irv
dartu dlren irakurle-talde honen Inguruan. Interes haren adlerazgarn,
galdera berbera egin zitzaidan, inslstentziaz, hedabide batetik eta
bestetik, tKoko hauei buruz neukan irltzia eskatu zitzaidan. Eta adie
razi egin nuen iruditzen zitzaidana, nire formazloak eskatzen duenez,
Ikuspegi soziologlko batetik, Sozlologlkoegla, polltlkoegia izan zen
nonbait nire erantzuna,
Esan nuen, lehen gogoeta batean, garrantzltsua dela fenonrteno
hau, euskal Iiteraturaren esparrua —intra— osatzera datorretóko,
alegia, idazleek, itzultzaileek edo argltaratzalleek partekatzen duten
esparru horrek — botere-borrokak, errekonozlmendu-borrokah, hap*
tal sinbollkoa kudeatzeko borrokak piztarazten dituena, Bourdteut'
definitu zuenez— behar-beharrezkoa zuen beste hanka bat hanha
prakOko bat, hanka horlzontallzatzaile t>at, gehitzen duelako, erpina
eta otnarna lotzen dituelako, dialektlkoki, sare informazional sendoz
Uste oker asko zuzentzeko gaitasuna ere izan dezake hanka osagarn
horrek: maiz, irakuneen gabezia Kuantitatit>okl argudlatu duenaren
aurka, argudio kualitatiboa eskalntzen digulako — eskainiko digulaKo
areago garatzen denean— .
Mugimendu ahula da, oraingoz, irakurleen txokoena. Baina garrantzltsua, gaur egun hartzen an den indarragatlk — eta hartuko
duenagatik— , naturaltasuna-karta lortu behar duena, errckonozimendu publlkoa eskatzen duena. Qure Elkartetik ere, egin zen ahaleglnik tw k o hauen dinannikara gerturatzeko, halabaina, aipatu ditudan arazoengatik, besteak t>e5te, geroratu egin zaizkigu egitasnx»*^
Balna, horrekln batera, esan nuen, euskal literaturaren esparruan ezezik, euskal kulturaren esparruan kokatu behar dela literaturtxokoen fenomenoa; hurrenez hurren, euskal hizkuntza gut?<ituan
euskal kultura gutxituan, literatura gutxitua sortzen duen Euskal
ma deseglturatuan.
Horrexegatlk du ínteres gehigama fenomenoak: hem gutxJtu
batean, literatura sare minonzatu batean sortu delako. haln zuzen
—ez, noskl, ab Initio, ab nihilo sortu, nort>aitek interpretatu zuenez.
ezer ez zegoenean balzlk— . Hon da azpimarragarria, nire usttz

gurean, zerbait sortzen denean gure ezerezetiK sortzen dela, normateatu galDe dauden ohitura berriak abiarazten direla, bertakotu egiten
!*reia kanpoko egiturak, bidenabar. Cta, noski, kultur berrltasun hobeO adi dagoen gizarte batean, Jaklnmina plzten du berrikuntzak,
garbia da berrlkuntza, itolarrian dabilenarentzat, oxigeno
^gama, euri suspergarria, lehortera ohltu nahl ez duenarentzat.
Zentzu horretan euskal irakurle talde hauek ezin dira zuzenean aldefatu beste hizkuntza batzuetan an dlrenekin, are gutxlago, hizkuntza
^'o^lizatuetan — gazteleraz zein frantsesez— antolatzen dlrenekin.
beste kategoria tiatzuk agertzen dira.
Uste dut, gainera, irakurle-txokoetan dabilen jendeak berak
Q'^artuko lltuzkeela bi planu honek.
Main zuzen, 2010eko ekalneko lehen asteburuan, Larrabetzun,
^bagune ederra Izan genuen irakurle-txokoen izaeraz zertxobait
3^*^i3go Jaklteko, Uteraturfa ekimenak gonbidatu baltzltuen mahalbatera txoko horletan dablltzan irakurleak. Eman zuten auto‘^izto a re n arat>era ezagutu genuen, noia antolatzen diren ezezik,
^ heltxjrurekln, zeln kezkarekin biltzen diren llburu eta autore
Inguruan: literaturaz gozatu nahi dute — lagun-arte atsegin
halaber— ; ikasI egin nahl dute, pertsonalkl edo profesionalki,
"'^sketak eskatzen duen ahalegina egin —gozatu eta sufritu, esaten
koordinatzailearen eta ikaskkjeen laguntza eta estlnnuluak
^obetxatuz; euskal literatura ezagutu nahl dute...; taina, t>aita ere,
^'^5hararen norrrializazloan eragin, eta herriglntza zeln kulturgintza
baten inguruat>arrean txertatu beren Jarduera.
floski, nortjerak dauka bere intzla irakurle-txokoen izaeraz, nor*
■^^^Jerarklzatzen ditu Larrat>etzun aitortu ziren heltwru horiek guz^ zerrenda partikular batean eta, nlk neure kategorlzazioa daukat.
^ hasi ziren gora-t>eherak, ezadostasunak. A deituko dlot nirekln
^^^dostasuna erakutsi zuen lehen idazleah; Y eta Z izango dira eztagaratugat>e hartan eskuhartu zuten t>este blak —artlkulu ho^ helbunja ez balta polenrnka sustatzea, are gub<lago pertsona
^-rt, beraz, ez zitzaion gustatu egin nuen lehenespena,
hofrela adlerazi zuen, Dekalogo zorrotz baten bidez.

Asmakeria kolektiboaren paradigma?

Dekalogo hartan egiten zen azpimarra batekin hasiko nalz: nire
ustez, 'Irakurle taldeak euskal asmamen kolektiboaren azkeneko
emaitza mlragarria" ztrela idatzi zuen A-k. Ilik egindako lehenespenarektn ezadostasuna adierazteko, nlk esan ez nttuen hitzak erabiti
zituen, nik iradoki ez nuen ingunjabar semantiko eta ideologiko
baten ttzalpean gertzatu zituen nire tiitzak,
Kolektibotasunaren ideia, bal. garatu nuen, noski; euskaltasunarena ezinbestean lotua baitoa harekin, nire ustez; naziotasuriarena,
halaber. Asmamenarena, ordea, ez nuen inoiz erabtil asmamen ho
l€h(tlbo metaflsiko batekln engaiatua. Asko Jota, ongi asmatu, egingo
nuen, bateOk, onglJaHIn estrategia eraglngarrlak auKeratzen. ekar
tzen, gureganatzen; asmamena eklmenarekln lotuko nuen, beti ere,
gurean, gure erresistentziaren kulturan, hain tradizio zabala duen
eWnaren ekinaren fliosofla praktikoarekin uztartuko nuen. Baina
formula semantlkoki zamatu baten barruan, formula ideologikoki
esanguratsu baten barruan bildu zituen nire hitzak, beste askok egin
duten bezala. hon da adlerazgarria, beti errepikatu balta Jauzi hon
gure gutxitasunaren historian — eta hor, aitortuko dut, bata besteekln uztartze horretan, ekldin nahlko nukeen nahasmenen bat has
daitekeela— .
Badaezpada ere. asmamenan adiera hon eman ez banion, ntn
hon izatea "gustatuko litzaidakeela" gaineratu zuen A-k, modu infu
scan edo, jakln gabe, Jakln ezinik— ez baitzidan galdetu, ez baltzuen
nirekin honetaz hitz egin— nin zer gustatuko litzaidakeen. asmamen
kolektiboetan sinestea — Euskal Merrtan bezalaxe, Espainlan edo Alemanian. guztiz lejlömoa dena, bestalde— , espintu esoterikoetan
sinestea edo arrazoi abtsotuto erraezin eta autoebidente batean
Jakin ere. gauza hauek, jakln gabe JakJn dira beti gurean. galdetu
behamk, aztertu beharrlk ez da izan inoiz. Jakin gabe Jakiteho gaita
suna eduki dute batzuek betl, or^gia abtsolutu eta inkonkretu —be
raz. interesatu— baten babesean, ongiaz eta gaizkiaz harago egon
direnez. Topikoen biolentzia dei genezake.
Eta gero, beste idazte batek — Y deítuko diot, bigarren honi,
iragam bezala— , K-n irakum zioria Iruzkindu zuen, beste puntu
batzuk gehituz lehen Dekalogoan: "hamgarrta da irakurtzea norba»-

tek pentsatu edo esan duela irakurle taldeena euskal izplrltuak sortu
duela ezerezetik" (V, 1). 2er da baina harrlgarria, hori esatea, hori
pentsatzea, hori Irakurtzea irakurri zuen lekuan, ala izpirltuetan sinestea? Monek ere ez zekien esan gat>ekoa esan, edo pentsatu ote
nuen. Eta pentsatu banuen, nota zekten pentsatu nuela? flolako
iragarpen-gaitasuna eduki dezake jainko cartesiano batek?
Ondorfoztatu zuen, azkenik, Jauzi loglko erkaezlnak erraztasun
txundlgarrtan baimendurlk, ElEk llteratur-tnokoak konü'olatu nahi zl
tuela (Ibidem), hautatu berria zen honen bldez.
V-k atera zuen ondorio kolateral horretaz, egin esan, zalla da
ezer eranstea: ikusl egin beharko nukeen, Mannheimekin, ezagutzaren soziologlarekin, zeln mundu-ikuskera daukan, zein formazio poliöko izan duen, zein esperientziak sortarazi dion, begian, prisma
2orrotz horl.
Uste dut, knokaren bandera hartu duten batzuentzat — eta altor^ behar dut, euskal literaturan buruzko eztabaida piztu eta ellkatu
ezezik, neroni himrek ekarri dizkidatela idela eta kontzeptu interes9am asko eta asko— , metodoan trebatzea ezinbestekoa dela, han^'a-sartzerlk egin nahi ez bada, behintzat —asmo txarrik ez dut
'^ t e n , hortaz— .

Paradigma kritiko zahar bat

Ez dakit zinez, bl adtskide hauek nondik atera zituzten beren
baieztapenak. Baina badakit halako t>aieztapenaK ideologlkokl nondik
atera diren beti Euskal Merrlan, slstematlkoki, beste kasu askotan.
Eta, oraln, urnjndu eglngo nalz, utzl eglngo dut polemlka jaklnaren erreferentzia inmedlatoa, eragingo ditudan jauzl hlstorlko eta
“^ieologikoetan, mailak eta erantzukizunak nahastu gabe, ahal dudan
A rria n .
Merrla edo nazioa alpatzen direnean, batzuk urduntu egiten dira,
eta beren amria zientiflko pozolntsuak ateratzen dituzte handikerlaren labofategltlk, ahonk gabeko ezpata jaisten dute lumara; alajalna,
artma bat ikusten dute —izpirttua zerabllen Y-k berak (Ibidem)— ,
^sentzla bat, Izaera mitiko bat..., hitz batean, ameskerla kolektlbo

para-etnizlstaK sortu duen sinbologia nahasi eta arbuiagarria, lelzezuloa, pentsamolde aurre-loglkoa, basakerla blolentoa, irrazlonaltasuna...
5alaketa horiek egin dituztenak progreslstak izan dira beti, us
tez; kosmopolltak, unlbertsalistak (vide, ?<-ren Dekalogoa, 2), arrazoiaren zaleak —arrazolaren jabeak, zalantzarik gabe, biolentzia fisikoa edo biolentzia sinbolikoa darabiltenean ere, Indarraren arrazoiaren Jabeak, gehlenetan— . Progreslstak, kosrriopolltak eta unlbertsa
listak izateko. errealitatearl ihes. itzuri egin behar t>adiote ere.
Melburutzat baltute, beste t>atzuek, herrltik. konkretutasunetiK, indartzen. bizitzen. iraunarazten ahaleglntzen diren/garen gertakari nazlonala hutsaltzea eta ukatzea. zlklnkeria intelektuai guztiarekin
— irrazionala bilakatzen den ustezko arrazlonallsmo obtsesit>o ba
tekln— . Marrokerla — inperioa— erakusten diote. goltlk, lurraren on
doan esenta dagoenarl.
Asko idatzl du horretaz Azurmendlk. Duela hllabete batzuk,
euskara eta euskal kultura demokratizatu behar direla ondorioztatu
dute hauetako tjatzuek, euskara eta euskai kultura demokratizatuko
dituztela agindu dlgute, indarrez. aginduak betearazi egiten direnez
Qauzak ez dira askorik aldatu, beraz. garai zaharragoetatik hona.
Jarralpen historlko hon zehazki baleztatu nahl izan gabe, intzi
bitxla argitaratu zuen hirugarren idazle batek, psikiatrarengana bkJai'
ninduen/glntuen 2-k. batere erreparorlk gabe:
Izan ere. .... seguru nago sikologo martziano batek aztertukc
bagintu (euskal galxooi buruz an naiz) ezaugam mental jaWn
batzuk erraz aurkltuko lltuzkeela gugan. zeuk "kontzlentzía'
deitzen duzun Jarrera horren barruan.
Ezaugam sikologiko batzuk bai, zein besteak ez; ez r>oa sJkoanallstarenak hemen egitera -ez naiz gauza ere sentitzen- baina noizbait sertoskl aztertu beharko dira euskal gaixoon artean nagusi ditu*
gun kuadro sikologlkoak. eta oridoren saiatu beharko genuke
deskubntzen zenbateraino diren euskalgintzaren ezintasun askoren
eraglle. Egin t>eharrekoa. neurosla ellkatzeah uzteko.
Eta Jarraltzen zuen orgia eutsiezin batean:
Zeharkako adibidea orain; ¿konturatu zarete ezker at>ertzalean ziren "ageriko" gay gehieriak Aralarrera pasatu direla?
6a hon.

Beti iruditu zaizkit arrlsKutsuak grinaren bulkadari adierazpen zu2ena, adierazpen iragazi gabea eskaintzen dioten sare konektatu
moderno hauek, psikoanallslak prolekzlo periferiko ezberdinen bidez
aurKitu nahl dena azalarazten balügute gordin-gordin, faktikotasun
salhestezinez. Balna, tira, norberak jarri beharko dizkio mugak bere
sareari, bere egoari.

Euskalgintzatik aske, literatura?

Jeitsl nadin, balna, harira, irakurleen txohoen soziologiara. Izan
ere, unibertso kognitibo Inkosziente — pentsatzen dut— horl baino
gehlago Interesatzen baitzaizkit bertatlk ateratzen diren ondorloak
eta ematen diren deflniztoak,
Ikusi, hlru adlsklde hauek nlk baino herrl gutxiago ikuslko dute
Euskal Nerrlan, eta horl guztiz errespetagarria da. hlk herrl gehlegl
'^'uslko dut, blzlko dut, nontait, halen aldean —eta ez nago seguru,
bestalde, hau beü errespetatzen ote zaldan— . Horregatik hitz eglten
^ n ;í-k bere artikuluan "(Euskal) Irakurle talde"-el buruz (vide,
I^kalogoaren izenburua), parentesiaren barruan hertsatu zuen "eus'^ar horrek enbarazu egingo bailo bezala, llteraturaren kontzeptuaren araztasuna zlkinduko bailo bezala. Eta ez zen esperlmentu se'^totlko posmodemo bat izan, paréntesis horretatik eratortzen baltzlzehaztasun sistemikoz, irakurle-txokoel esleitu behar zalzklen
®2augam gehienak.
Paréntesis horretatik eratortzen zitzaizklon akats larrienak, oro
bat, ez baltzuen ikusi nahl euskal llteraturaren errealltatea bere oso^ssunean, bere hemtasunean, besteak beste — itsutasun epistemikQ^ideologilso hori zeraman begian, Wlttgensteinek esango zue^ —. Aitortuko dit, A-k, bederen, tiainbeste kezkatzen zuen euskal
i'teraturaren ahultasuna (A, 2) euskattasun horrek espllkatzen duela
osorik, ulertzen baita, bere parentesian sartu ez zuen euskaltasunak.
daki hon, pinera.
hemnk gabeko desleku kultural — polltiko— horretatik egiten
Jauzi Katalogoak, esaterako, bertsofaritza kirolarekin konparatzen zuenean — ikuskizunarekin esan nahl zuen— , artearekin
^ p a ra tu beharrean (A, 3). Ez zuen, noski, literatura hartu konpara-

garrì. Ez zuen aitortu nahl Izango, aglan, oso gertu egon zirela
bertsolaritzatlK, baten bat ekartzearren, Momero handia, edo Pinda
ro, edo, berriki ezagutu dugun Platon — Idela garrantzltsuenak kJatzi
gabe, herriaren ahozHo entziklopedlan utzl zituenean— .
Bertsolantzak txapelketa nagusi askotan lortzen duen malia poe
tiko — fllosoflko— gorena ukatzeko, ausardia handla behar da, hale
re —edo Intentzio txarra, beste hlper-krltiko batzuen kasuan— . Qoi
mailako txapelketa hauetan lortzen den Kalitate estetlkoa aitortzeko,
jakina, egon egin behar da, entzun egin behar da, ezaguUj egtn
behar da, ez gustatu arren. Metodoak eskatzen du ahalegin, diziplina
horl.
Azken urte hauetan. galnera, beste leku edo Kultura batean
pentsaezlna dena Ikusteko abagunea izan dugu: txapelKeta nagus*etan masa eglturak erabiltzen hasi diren arren — BECen adibidez—, ez
da bilakatu ohiko masa Kultura ann eta iraganKorra, aitzltlK, euts
egin dio mallan, sakontasunan. Mundu mailako Kultur-lkeriarlaK txundituta dauzkan fenomenoa. ordea, gutxitu egin behar da.
Bitxia bada, gutxienez, baten batzuek — ez nalz, noskl, A-n bu
ruz ari— Euskal tterriak garatu duen sistema kulturalKl indartsuena
eta polltiKoKi egituragarMena — horl bide da arazoa— arbulatzeko
erakusten duten seta —oraingoz, t^ertsolart Hosmopolita gutxl da
goela konstatatzen dutelako Izango da— .
Bertsogintzatik llteraturara Iragaziz, argiago antzematen dira
zimtxjrratu nahi zituen lerro-marraK. Literatura gertakari autonomoa
zen beretzat, eta, beraz, irakurle txokoek IkasKeta-prozesu bat prt>
posatu beharKo lukete, literatura onaren ezagutzan sakondu behar
ko lukete (X, 11).
Mork ukatuko du horl? Literatura ezagutzen duen batek ez
behintzat. Sorkuntzaren berezko oinarri klasikoa balta ikasketa, ale
gia. giza aberearen heziketa estetlkoa, Schilerrekin esatearren. Baina
ez dugu ahaztu behar, maiz egiten denez, heziketa esteUko hort,
heziketa politikoa izan dela, oinarnan; grekoz paideia esaten zioter
Edo, ezta ere, noski, estetika eta literatura beti izan direla boterearen
eta Estatu-blolentziaren iegltimazio-fabnkak. Qure inguruko Estatuetako iiteraturekin, oso riabarmen. Ez a l dugu gogoratzen Esperanza
Aguirre ultraeskulndar e spainolak zeln heltxjruekin a ^ n d u zuen tlo-

'’^an/tateen Legea? Ez al gara gogortatzen zeln zeregln jartzen zion
literatura espainolaren derrlgorrezko irakaspenari? Edo, bidenabar.
Äin argudio plazaratu zituen literatura periferlHoen bazterketa JustiflKatzeko?
Beste gauza bat da erretorika la tautoiogiko horren bidez zer
'T^ugaüj. ezkutatu, iausotu nahi den. Izan ere. ez dirudi ikasketaren
^^'esK/eratum esklusibo horrek ixten duenik irakurle-txokoen soziolo9Ö- Ez al dute talde hauek beste helbururlk ikasketarekin batera? Eta
^buru horien artean, noski, euskararen normailzazioaren aide egl
tea. Larrabetzun aitortu zitzaigunez, euskara ahula praktlkatik senitotzea.
Datu batzuk baditugu. zentzu horretan: euskal llteraturaren es^rruan —Arrasaten, Donostian. Bartzelonan, Argentinan...— sortu
irakuie taideen artean asko dira zuzen-zuzenean euskararekin
otzen direnak: Bllbon, Asapala Euskara Elkarteak sortu zuen; DeustiJn, Bertaizu Euskara Elkarteak; Basaurin, Euskarablia Elkarteak;
^txon, Eglzu Qetxo Euskaldun Elkarteak; Enkarterrletan, Enkarterrl^ Serbaiagunak; Qasteizen, Qeu Cöastelz Euskaltzaleen Elkarteak;
^^^’’^ezketan, euskararen normalizazioa Ixjitzatu beharrak...
Euskara dute, beraz, irakurle talde askok xedeetako bat. Eta,
^gaük ez, Euskal Merrlaren, euskal kulturaren eraikuntzan esku^ftzea? Ba A-k, goiburu horiek guztiak bazterturik, llburuak, objekti
v e abstraktuak jartzen zituen irakurle-taldeen helburu ia esklusi^ tz a t zehazki, euskalgintza, oso urain, "modu subtsldiario eta
''^tu ra zko batean" baino ez baitzuen onartzen (A, 8).
Zentzu berean, gorentasun orbangat>earen paradigma abtsoluto
’‘orretatlk, euskal literaturarik onena itzulpenak direla zioen X-k
~-<fttzia beste idazle batean dela aitorturlk— . Berdin esango al dute
^spainian, itzuiitako literatura, literatura espainola baino hobea de^^^? Edo, Frantzian? Edo Aiemanian? Zeren, arrazoi matematiko
^
tatengatik, kultura nazional t>at —onartuko bazait, Espalnian,
"rantztan edo Aiemanian arrunta izanik, Euskal Merrlan automatikoki
‘^ ^ h o r bilakatzen den adiera hori— , jadanik errepikatu ezin diren
^^^^^szko garaien salbuespenarekin, ezin baita borrokatu gaur egun
^^®5te kul&jra guztietako emaitzartk bipil eta oparoenekin. ISontrae^ togiko hortek dauzka. bere baitan, globalizazioak. Zer adlerazi
zuen, gainera. horrekin, ikasketa-beharra optimizatzeko, Itzul-

penak baino ez genituzkeela irakurri behar? hortaz, ontasun esWus*
bokl llterarloaren blla bagoaz llteraturara, zergatik irakurtzen ditugu,
batez ere, itzulpenak ez diren llburuak?
Egon ere, gauza asko baltago oralndlk espllkatu gabe hinj adiskide hauek partekatzen blde zuten paradigman. Eta espllkatu gabe
dagoena askatzeko, arglgarrla izaten da, distantzia apur bat hartu.
eta buruketa logikoak plantelatzea. Erredukzlo negatiboak egin genitzakeen hasltakoaren harltlk: zergatik ez da itzulpen gehlago aukeratzen irakurle-txokoetan?; zergatik ez dago solllk itzulpenak
iruzkintzen dituen irakurle-txokorik?; Itzulpenak iruzkintzen dltuztenean, zergatik ez dituzte itzulpen horlek espainolez edo frantsesez
Irakurtzen, oraindik-orain, euskaraz baino errazago Irakurtzen badira.
badltugu?; eta abar.
Kalkulu probabitistikoen simulazlo bat ere erabll genezakeen,
zentzu berean: zenbat euskal irakurle-txoko sortu da llteratura-zatetasun hutsez?; zenbat talde sortu ditu, esklusibokl, euskal llteratura
ren kezkak?; zenbat, euskararen kezkak? —eman ditugu jadanik
datu apur batzuk, aurrerago— ; herrlgintzan lotutako kezka abertzaleak, baten bat?; eta abar.
Ez da oso ongi ulertzen literaturak eta Irakurle-taldeek oodoan
duten testuingunj kultural eta politiko horl guztla ukatzeko ahalegifW
Ez da ongl ulertzen ezarri nahl den euskal llteraturaren eta irakurzatetasunaren definizlo aldebakar eta hertsla. Edo, ongl asko ulertzen da,
haln zuzen, hor ere baztertu nahl diren arrazolpide extra-literartoak
erabiltzen direla alntzat hartzen bada.
Jarrera horl ere ezagutu dugu lehenagotik. Ustezko kosmopoiitek literatura nahi dute literatura, literatura hutsa. literatura esentzidla, hizkuntzatlk desatxekia, hemtik desatxekla. Llteraturaren Pamasoan bizi dira ongl, hauek ere, zlWndu gabe kultura —literatura—
laguntzen, ellkatzen eta sortzen duen herrlarekln. Eta zerrendak
eglten dlztuzte neurr! horrekin: euskal literatura ona, eta euskal
literatura gaiztoa; autoreak sallkatzen dituzte: gorenak, un-ezkoak.
zeruaren ateak jotzen ari dlrenak, eta harrizkoak, leize-zuloa utzi ez
dutenak. Badakigu, noski, literaturazale kosnr»opolita hauetako
batzuek ez dutela hemnk, hem txikink, noski; balna, handiak diren
helnean, beti daukate ondoan, babesle, Madrilen, Parteen, herri har>-

airen bat. Horren mesedetan ere egin dira, maiz, zerrendak eta
Hatalogoak, antolatu dira sarlak.

Kulturaren fenomenologia Konkretua

Laburbilduz, hiru adiskide hauek Iradokitzen dutenaren aurka.
'^akurle txokoena ez da, huts-hutsean, mundu mallan oso zaharra
den ~~X-h argudiatzen zuenez. Euskal Herrlan t>ertan, gaztelaniaz bizl
den kulturan zaharragoa den— fenomeno baten errepikapen beran^rra eta. beraz, halen ezaugarnen harira uler daitekeena, berrlro
dtot, huts-hutsean. Besteak t>este, erakusten duelako hern honek
^^K lela, t>este arlo askotan frogatu duenez, azpi-azpitik. hern-hernük gauza eragingarrlak sortzen, asmatzen.
Ikastolekin, esaterako, ez genuen asmatu heziketa-sistema;
93u-eskola eta euskalteglekln ez genuen asmatu helduak ama-hlzkuntzan alfabetatzeko sistema; fgunkar/arekin ez genuen asmatu
t^entsa Idatzla... ßalna gure beharrel beglra eraginkorrak izango
^ren tresnak sortu genituen, asmatu egin genuen, gure gutxltasu'^an. gure apaltasunean.
Hemen akzioak etekln ekonomikonk gabe erosten ditugula ez
ulertzen, oraindik, Madrileko epaileek, ez dute ulertzen beste
balto t>atzuk dauzKala gure ekonomia politikoak — grekoz, oíHos-nóesaten zen, lege bat etxearentzat, lege bat art>asoen etxea^entzat—, beraientzat inproduhtiboa den gastu horl guretzat oso
dela emankorra herrl bezala.
Horregatik da, t>ere apaltasunean. haln garrantzltsua estrukhjraÄti llteratur txokoen fenomenoa, gutxikuntza historiko-poHtiko poll* ^ ^ 0 bat garaltzeko — nonmalizatzeko— borondate argla daukan
baten iraupen-ahaleglnart lotua irakur daitekeelako, esan dezadan.
Beste ahalegin batzuk ere sortu dira, galnera, nik uste, behar
'^^'l^erart erantzuten diotenak: euskal literaturaren esparruaren bablogak, eskolak —Oreretan, Hernanln, Zarautzen, Burla—
eta zirkuitu paraleloak —Uteraturia, Ahotsenea, CaKo poes/a
1 1 1 /^^ademia...— ; eta, orohar, modu sintomaükoan, t>er^z a le a k , mlntza-lagunak, kanüj-taldeak, dantzarako taldeak, txa-
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pel-zaleen taldeak, euskalJantzlak bultzatzeko taldeak... Monek guz
tiak zerbait erakusten du — hor bihotz bat agerl dela esango zuen
Rousseauk— , euskal literatura eta Irakurle-txokoen gertakarla modu
erabat autonomlzatuan ulertu nahl izateak antzeman ezin dezakee
na, hain zuzen. Konkretutasun Iiteranoa bere konplexutasunean ulertuko bada, beraz, ezin dira begien blstaük kendu inguru-abar horiek
guztiak.
Demagogia egiten ari naizela saiatuko bazait ere, llteratur-txo*
koetan dabilen Jendea zorlontzea falta zalt. Oso lan txukuna art dira
egiten; bakoitza bere helburuarekin, bakoitza bere ikuspegitlk. Eska
tu gabe doa, hortaz, nire aitortza.

1-

QAZTAIMARO
ORIXE

EQAh aldlzharlaren oharra: Micolas Ormaetxea, ORIKE (18881961), zendu zela aurten betetzen dira 50 urte. EQAM aldlzkariak,
^re n oroimenez III. kapitulua argitaratzen du irakurleak atseglnez
kanta dezan.
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Blhamonago Mikel del dute
neskaren gaztalnadira.
Monen anala lege gogorrak
eramana da atzerrlra.
Etxean indar urri dutela,
nort)aiten behar maiz dira:
gaztea I beren maltea hazteko
etom zale egokira,

55 Larre-zeiTlek, ezkur ta gaztain,

Mutil malzterra etxe-lan urrtz,
lrat>azirako dago.
Zenbait egunez, (asko baliral)
eb<e artan du lan nahiko,
Lansarl ona. otordu guri,
ta sanen saritakc,
Qemederren blhotza harentzat,
hua Qarazirenddko.

41 Qarazi, Mikel, arlora doaz
argi zirrintaz apustu.
Loa haiza dute
(-ez balta hain astun
elkarnahia zanez sortu-).
hutlllak haga t>f sorburuan,
neskatxak saski ta zaku;
lakatz-biitzeko matxarda dtzu
Qarazik etxean ahaztu.

17 Urtare hartan artantzu, bildots,
elten dute zilipurdi,
gaztain ezkurren indar t>errlaz
inarrosink zintzarri.
2ozo-t>ikote datorrenean
ez dira negu-blkJurtl;
udalehenean emal t>adlra,
hazt dezate axurl.
25 Esnetan urtu ziraden amak
ordura artean begl-lllun;
burua zuti, Jasez dablitza,
laister daitezke zintzardun.
Qaztaina janez muturra laztu
ta bizkarrezurra legun,
antzu nahlz err>al ote zitezken
artzaiak ezin ezagun.

hartzen dute ere haragl;
zerramak esne-tral usuaz
saldo guri-guria hazi,

Basurde, muxar, satagin, sagù,
lur ta lurpe dlran piztl,
otordu onik aurten t>adute:
hasarre ez dago ehiztan.

49 2ar»goa baino mihia anr«go,
garai-zantzua gal dute:
Bide-erdi t>age, bJligarroak
Hinta at>arrajo dite.
Hark zirika ta, tehiatzen dira,
ez handlk luzaro arte.
Halek t>alno lehen gaztainadari
lartgllleren bat t>adaite.
57 Aurre-egunetJk gaztalna-pilla
altak orbelez estati,
zart^az ta sasiz, abar lodiaz.
ausar ez daiten ortzun.
Qure gazte hok heldu orduko,
ah zanjaiki tajalki.
Zumez Wzkana berotu arte
ez du naN harxllk Ihesl.

65 8asurde Izuajalki berri da,
bero dago oralrw ohea;
orbel darlo, ez da larrosi,
ez da Joan urruöra,
Txonak, aldlz. naban dira,
zaballz dyoa ar^a.
hegohaizeak ez du lo egin:
alper bakar eguzkia.

97 Qaztain-urtume urtxillarekin
egiten dio matxarda;
neskatxa maltez mlnduarentzat
halako zurglnik al da?
Zugaz-galnera igo baino lehen
bekle zlllegl hltz alda,
batak "beglra" besteak "erne",
haizatuz maitasun-galda,

73 Qure Elederrek esen eta
oinetakoak askatu;
basakatunk haln arm ez da
abarrez-abar geratu.
Qarazik behetik: “Matxarda
ahazUi zalt
bat egin behar dkJazu"-,
-*Lehenlk lurreko alejalkiak
magatean bil etzazu.

105 Mutlllak: “Etzalt oraindik ahazten
8eglbakarren patua,
gaztainapean an zalariK
baitzuen begi galdua.
Qora beglra, morkotsa jausl.
zorl txarreko ukltua I
negar ta negar, oinaze ta min,
geldl zitzalon urtua".

81

Ago><abalik horrako hor dagon
mitximka golztarran
inarrosi bat emanen dlot,
bertan baitJtakejaIkt,
Magal-magalha bete zazuke
dakartzun zakuto xun,
afeltzen gogoz nikjan detzadan
datozela zure eskutJ'-.

89

Abarrez-abar. suge bailltzan,
jetsi da zugaz-gerrlra;
hala maiteren buruOk dator
bihotzeraino zirrara.
-"Begrajausir-.
-Tz bikkjr, maite*-httz honek esan-ahala.
eshuei listu, oin Wak berdin,
egin du jauzl lurrera.

113 neskak: “ Mik ere bemtzen dizut
Qalartzaren erorla:
adarra zarrat. buruz e roi,
behean arkl du harna,
Bl eskuz haga tinkatu eta
egin du oldar haundia:
beste adamk ora ahal baino
lehen
haizean barrena dia".
121 Mutlllak; -Tder, ibillizalte
gaztain batez urrenean.
oharkabe ere sar etzaitela
an nahizanaren pean.
Lanera noa, guk riahi baino lehen
aita heldu ez daltean.
Qurdta bete genuker>edk
bagaudeke itxedonean’ .-

129 Berrlz Igo da Mikel Eleder
161 Saskla bete eskuarez neskak,
lehengo ondearen galnera;
mutlllak gurdlan hustu;
Cjerriederrek ezin etsi du
gurdira Igota oin blen bidez
hargandik begl-kentzera.
berdlnkaratuz zalKatu.
Esku bakarrez adarretlkan
Meskak lasago dauka bihotza
dllindan atzera-aurrera,
-ez golen Ikusten balu-;
nahlz buruz behera zintzlllkatzen
urrenerako deus esan baino
zango blak gurutzera.
islIlK utzl nahlgo du.
137 Hartan, Qarazik burua itzuH
bame-zlrrara haundlreWn;
mutll bizkorrak sar nahl lloke
maitea bildurrarekln.
Moizlk-behin zehar-beglratu bat
halare nesKak duke egin.
Halako batez, bien begiak
blllatzen dire elkarrekin.

169 Altak, et«era gurdl-gaztaina;
gazteok, ekin lar«ri,
Han an dira, lanez elkarren
eden'a nota irabazl.
MiKelek altajauriaren nahia
riahi luke llmurrarazl.
Alabarena egintxea du;
besteren ez da Qarazi.

145 Haize riahaslak handlk-hemeridiK 177 QaztaiorxJoa musWkJu-ahala
gogor dardaratzen ballu,
jetsten da neskarengana.
hanriar erroho gaztain nriardula
Hitz laburno bat esanarekin
mutlllak gutxiz muskiidu,
boroblttzen dio laria.
Biek, isillK, aldi luze bat:
Hurrer« aitajaun etoftzerako
egin bailute apustu.
eglnen lana bikalria;
haren agoOk entzun nahi kite
AlejalklaK blkju ta blkJu,
neskak zakua bete du.
langllle on aipu bana.
153 Lau gaztain moztu ditu mutlllak, 185 Qosal-ondoan gogoak dio
neskak hlru blltzerako.
muxarrak harrapatzea;
Qurdl-hotsa da. BadatorHie
esku-ekusl bereizl batez
alta eguzki orduko.
santu nahl du nriaitea.
Txondarzulora pillatu dute
Afentako, lehenez gain dute
morkotsa blzar zutiko,
gihar goxo ta koipea.
saskla bete, saskia iraull,
Etxean dagon amona ez da
gurdla mukurutzeKo.
nor^hihojan-ontzalHea.

195 Etom da alta. Beste gurdia
ezpaineraio betertk,
abarrez, hostoz, estaltzen dute
goraitez ongi iotunk,
CSazteak, gosal-legea egin;
ta alta etxera dalarlh,
lanak aunrera dituteia ta,
bal ote dagon munarrlk,

225 Pago legun bat gazte
zahartua
aizkora ankerraren bidez
arakatzen du eskua sartuz
-maltea Ikaraz ta parrez*.
Lehenik muxar bat gizen gizena,
beste bat, glharra koipez,
hinj baditu. 2in ta ziil,
laugarrenik agen ez.

201 Ezkur-urte da, balta arto-urte,
233 Etsitzen ez ta, kakoa sartuz
ardientzat belaxaka:
orisela du ateratzen:
nnuitarrek uztajorla dute,
“Ogerik bage -maiterl dloehiztaria t>ada sailka.
inor etzaigu etzaten.
Pago zahar, gaztain, zulo dutenak
Muxarrak ere biguina nahl du,
daitezke pozik araka;
lor hain bage ez gelditzen,
Kabi hoietan eskua sartuz
-eskaleren bat, gau epelean-;
aterako da atzaparka.
neguz, barnera ahalegiten-*.
209 Gaztain arteko pagoa duzu
241 Behatzez hautsi lepezurra ta
at>erat5a muxarretan;
gordetzen ditu zapelan.
egurretako, gem galnetik
Aurrera doaz eskua sartuz
nxiztua t>aitzan gaztetan.
hor, han, zulojaklnetan.
Aizkoraz ongi berdindu bagez
neskak zugatz tiat begiz Jo dizu,
ura sar zalo eurttan;
han muxamk ote litzan;
handik hasten da gaitzen,
Mikel matten galdegin dio
zulatzen,
zergatik blllatzen ez han.
muxarzaleen pozetan.
217 Qaztain golaren adar goletan
ehtzean zuen Ikasi,
t)alna luiredk matteri Ho
noia dan nahl erakutsi.
Poz harrennanak ezin iezake
mattetasuna galetsl:
tantak adarra traino bamago
blhotza deza soatsi.

249 MuOilak irrtz: "Badakit, nnaite,
hor ez dagola blzink;
etxe horretan ez da gaur sartu
Jan ta lotara muxamk.
Ez dakusazu annaun-sarea
dagola urratu bagerlk?
Morrek atzitu zaltun bezala
atzitu nahi zinduket nlk*.

257 Zulo hau, hon, ezagun ditu
etxeKo lelhoen gisan:
haen laioriK etxe-blllatzen
ez dabll uri haundlan.
SalerosleaK agurtzen baitu
Jende ezaguna penan?
aia Mikelek pago bakoltza
derabll bere begian.

289 Beheko zuloak: golkoarekin
t>adu inolaz harremana;
baina kakoek elkar ez jotzen,
erabat ez baitajana.
Qoitik oklllak: zula-adarra da,
behetik aizkoraren larta;
tarte, zirriku, bide, bidexka
keak: billa deza dana.

265 handik igaz zenbat nnuxar
297 Qoiko zuloa harkoskoz ertsi,
atzeman,
behekotik eman dio su;
igazien zenbat beateti. ..
t>amean diran loti t>izlaK:
pago guzlen, gaztaln guzien
keaz esr^ ta zoratu.
istorloa badaki.
Ataka-blla, gora ta behera,
Bakoltza zehatz jalkitzen dio
t>ehekoan daite zirriku;
Qerrieder maltearl;
Mikel Eleder ez dabli nagi,
baina ondo batek besten akJean
emerik begi ta esku.
badu zert>altjaklngarri.
305 Atzeman ditu bl muxar eder,
275 Bost urne ta ama zituen igaz
bat arra ta bat emea;
zulo hartatlk atera;
itxedoten du bi "Kredo" tarte
eskuz ez kakoz iristen ez da
Jende txehertk ote dea?
zuloaren hondarrera.
3ua itzali du, ta halarlk ere
(joizago norbait ibilll ote,
ez da bela atertu kea;
bemz muxarrak: sartu cStezen,
usu doajakitera;
zakun-an hots, hark Igamko,
zat>all du gol-atea.
galdu ez badu usaikera
313 Zortzi muxar, ta nahiko gizeoa;
281 Intzinedk ezagutu du
beteko dute zartari;
zuloan zert>ait badela:
halekin gaztain errez esnea,
isats lepoak; geldi daduzka,
badute nahiko a^rt.
han badu rx>nbalt okela.
Mudllak, hortaz, ekam dio
nagusiari, n^ilika, dto
mokadu eder neskari;
haretan sala ditela;
berak: ere bal, Itxaro duke
lardai F>iztua eskuan du, ta
t>ehln ez bezalako sari.
lanean hasi da bela.

321 Bemz arlorantz dirala, neskak
esker on dio Mikell:
haren antzea gora nahl luke
ta hlztxurikatzen ez daki.
Mizketan ere ehiztan dan hark
hitz erdlno bat du aski;
^inerakoa QernederreK
uste ezik dezahejalkl.
529 Mutlllak, aldlz, oroltzen dio
Anbuluteko zokoa,
um igandetan t>axaran-t>lltzen
r>eska an Izan zanekoa.
Magala zabal, eskalni zlon
bere lanaren ondoa;
esker eglnez hartu t>altzion
betenk eskuzuloa.
557 Artean, Maltek etzilun ukl,
solllk zuten gazte-lege.
Emai harek hau t>erdin dezanik
Oarazik, t>idez, ez du uste.
Emaiarekln goga t>amen
argl r>abarl daiteke.
'hau besterik da" t>lldurtl dio;
mintzoak sala dezake.
545 Ardí sarkola hesl-liiguruka
dabilla arglgune t>llia;
it>llli, Itzull, t)eglra, geldl,
ez daki nondikan zlla.
halako batez erabaki du,
-hala da gure nnutilla*
hitzez r>e5karen barriera t>tde
oraintxe du uste dakilla.

355 "Zer dirudizu artazurltzez
egtn zuten bikotea?"
Par murntza du erantzun-orde.
-“Ahal bazinduket nerea!"Ezpalnik ez du neskak zabaltzen,
aski du begitartea.
-“Baino maizter nalz“."Zer dio? balta
beso langlllen Jabea“,361 Mitz honek dardar eragin dio:
entzun du gogo zuena,
Ataka zabal sartu daiteke
haren bihotza barrena,
tsllgune bat egin ondoren
berritu duten lan lehena.
Malteak t>erak enriaten die
behar duten iraupena.
369 Bizkor belarrajan dute, nonbalt;
sartu zaie lan-hazkura.
Batak lurrera besoak luza,
besteak Jaso zerura;
eskuak bezain blhotzah bizkor
an diraden itxura.
Qaztainak rrioztu, morkotsak
blldu,
bazkal-garala da ingura.
377 neskaren attak bazkana du
itzal dalank eranian,
Meskak berela saskla Jaso,
zabaldu mahaia lurrean,
Bazkantara hotsegin dio
lehen-bal-lehenjetsi daltean.
Belaniz eme, zangoz ez nagi,
ez du del t>igarTenean,

585 Lanaldl gaitza egin dutela
ta aitaK ditu goraipatu.
Meskak tarteko muxar-ehlzea
bamean ezin gorde du.
Mutlllak, esKuz behlari legun,
esertokla hautatu du.
Bazkal-artean maltea nahl lu
legunago begiztatu.

417 Ohi danez, ja r« on alpatu du
Ikazkin Erramun Marik:
babak ederrak, gazta garaia,
Larraunen ez da halakorik,
-“Bordako belar, Lizardiko ote,
Jan zuten etxeko ardik.
hegu-buruan, bildur ginan ta
eman genlen aletik".

595 Qurasoaren itzalaK, orde,
aldez dezake eragotzi;
balna nolzik-behin t»eginjne bat
lapurtze ez al da zillegi?
Main zuzen ere, basora doa
Ikazkin Erramun Marl:
nagusi Jaunak eserazten du,
bal baitu gainez eltzarl.

425 Qaztalnarora, ikazkintzara,
Irauli dute Jarduna.
Mahiz baterako, nahlz besterako
ez dago aro lizuna,
Moinbeste gaztain, bestenbat
egur,
bakoltzak g o ^ ra duna:
solas haretan oharkabenk
gautuko lltzale eguna,

401 "Monenbestenk hartua nauzu
-dio- nl zure basoan.
Artzai nintzala, ikazkin-baba
biok Jana dut gogoan".ISutxarez, orde, bat gutxlago,
Estubldehk etzuan;
lantegin t>ertan Ikasi baltzun
ogiz ta artoz zur^ngoan.
409 Ogt ertzan mamia kenduz
egin dio zorrotena;
jan-ahala bustiz beratzen da ta
beurajaten dizu hurrena.
Bemz ta bemz xalinko bem
elteko badu ahalmer^a,
Eitzeko honclarrak t>ukatu arte
axalak badu iraupena.

455 Meska-mutillak ez dira hasarre,
ez ere kelnu-det>eku.
Bata besteren lehiaka dira
nork leuriago beglratu.
Mitzlk ez dute zillegi, baina
biotzez dira mintzatu.
haien bamean Maitasun, zenbat
ari dan, zelnek asmatu?
441 Bart arratsean larratz g»b*a,
gaur goizean ziza zuri;
artzaik, ehlztahk, asmatzen ezAJ
zer indan-ez dlran hazi.
Megu-gau t>atez, lurrr>en dagola.
jaikitzean elur kxJi:
Maiteak ere tstiilu t>age
lanak e^ten badaki.

<W9 Qurdia betez alla bidali,
Jardausi ta alea bildu;
langllle Izerva ez galtzearren
ez dira lanean ahuldu.
Baina mutlllak neskari esan
ele bl ondora nahl du:
abagunea billa ta billa,
inondih ezln arkltu.

481 "Mendi gaietik ikusi ditut
elkarren albo lanraln bl:
baba beltzaren eultzia dute,
garbitu baltzuten garl
Larraln-erdlan losa garbia,
bueltaka han behor-gldarl:
erraztun beltxantz horren
barnean
dlrudlla begi-nlnl.

Etxerakoan, elkarrekilan
489 "Morren beglen larrain bletan
etor bezala Jun ezln;
nlndeke behor-gldarl
etxera aurretik neskak behar du
begizulo holen erdi-erdian
ta anx>narl lagun egin.
nlndeke betlko ninll
Bazkal-saskla buruan hartu
•han barnean muxarrakln-,
Eguzki beroz eultzitu nlro
maltetasunaren garl;
hondarrak blitzen gekJItzen dala
Miket bakarrek luke min.
horren t>lhotzak inndu leza

blhurturlk eihara-harn.
“^ 5 Lana atertu ta bl hltz esatea
497
zerbalt iduntzen zalo.
Atsakle-erdlko puska jatean
labur hltzegln lezalo;
baino oraindik ez hltza nabarmen,
nahiz ez dan mutJI soraio;
kantak itzaipe gehigo dula ta
gaztaln-galetlk hau dio:
^75 'Mltz gutxlz ezin esan nolako
dan ene rrialte Qarazl.
Mltz askoz ere nori< adirazo
nolako ditun bl begi?
Beso ta zango, gem ta galtzar
txehetzea bada zlllegl,
rr»ingain motel hau
mlntzatu-ahaia
bihotza mlntzatu t>edi-

“ MItza zlllegl bedi; bularrez
neska hau ez da Uitziko:
ez ditu serali, ez ditu tontor,
gordenk dauzka lotsaro.
Idun dute gazur-pertzean
leher-bem dIran maskulo;
eun-ondoko eguzkl-zlzak
eguna bete ez duteino.

505 "Labairiak dlbj mehakak, baina
saskittoa tlnkatzeko
nahiko naban. Mekez ikusi
dttöot t>e50 ta zango,
Uretan inolz luze, binbil,
oihala baino zungo;
zenbaitez ere belarrekoan
ianrak odokjuta gero.

513 "Qerrla berrlz,. artatik dizu
gerrleder izenondo.
haren mintzoa zein biguin ote?
Oso bakan zalgu mintzo,
Ollloal delKa golzean-^oizlk
nolz-balno-nolz nlk entzungo;
ta nere salhets igarotzean
agur doi-dol bat esango,

545 Atsaldekora deltzen du neshaK
lanaldl egin ondoren;
zer esan ezin asma dutela
diote elkarn beiratzen.
Qerrlederrek mu«ar-ehlzea
atsegiez dio oroltzen;
haiek sasklan, etxera doa
afan-gaia antolatzen,

521 "Begiak t>eti bereganantza
goizean Jauna hartu ballu,
ta Haren oroitzak bihotz-erdlan
auzr^r eglez baillrau,
Itzalhera bat -ez daKit zer denbegl bekoKietan du:
munduan inolz agertu bada,
Cöarazi bal dela aingerul*

555 "Gaztain zahar hon muskiidu,
blldu,
zaborrez estal ezazu,
larre-zem nahiz ezkur-basurdeh
ez dezaten muturkatu,
Amonak bal poz, mu?<ar hoet>tet'
ikus detzan bezain usu!
2u han orduko, a^n gono
et«ean antola dugu’ .-

529 Hau entzun eta, gaztain-bllketan
gordetzenago du txjru.
561 Mutlllak begizjarraltzen dio,
Bazkal-ondotik kanta-aurreraino
basoan izkuta deirK>;
nw kots-aldlrojaso du.
handik irtenlk, baize bJguinaK
Grain ordea, lana bukatuz,
loetanjo du maitelno.
okotzez Jo belaunburu;
Artzal goiztarra, heman zun
ollk) egarri bazan lehenago,
Ikus dezanean laino,
orain Izal gose dugu,
ez da pozago, listua kurkaz,
gure Qarazi den baino.
537 Mutlllak, hitzez ezin esana
lehertu du kantaren bidez:
569 Oralndlk han du belametan
mingaln-rTK>telak halaxe dira,
maite-kantaren zantzua;
hitzez nahasi ta kantuz ez.
"Munduan ioiz agertu bada
Maitetasunak blzkortuko du
t>era omen aingenja*.
aurrera ausardi ennanez;
Orduko lotsa poz t>lhur zalo,
moteltzen bada, mintxotuko da
orain zuti du txjrua:
lehengoa t>erriz esanez.
ekaitz-orxk>ko e gu ^p e tik
hala lore zudtua.

577 Etxera sar ta poza gaintzen <Ja 609 Amandreah burura zaio,
nesha-amonen bihotzetan,
dannunk t>urura ere,
koipe horretan mutillak bestek
neskak zeharo Jalkltzen dio
ziradela muxarretan.
ez dizula eskublde.
■'tz uste, naski, -aurreratzen du<3arazlk kezka uxatzen dio
egun-lanaren kaltetan;
-egin baltu denenjat>e-:
Miketek biren kemena badu
“ hortik urtzen dan muxar-gurla
bakamk gaztain-mozketan".amandrearentzat gorde".
585 "Qizeriak zeudin -dio amonakezkurrak hll din gosea;
nere hezur hoek igurtzitzeko
blidu duzute koipea".
Ezueria zuen amonak,
tinkin zebllian bernea,
gema mako, saihets bat latxjr,
sudurra solillk luzea.

617 Zem basurden zati berberak
ditu muxarrak bamean;
ehizeko horiek zern-antz dute
gantzean ta gizenean.
Ehiztarl-poza zeln haundia dan
sunnatu dute goizean.
Zer eztai-aurre duten berela
t>l gazteok afattzeani

595 5endat>ide hau ikasJa zun
altaren aitonengandik;
saihets osoan barreiatzen zun
behatz-txikarra tMjstlrlk.
Mezur guziak aska lezazke
•gurtziz lodiagorik;
ttantta t>at hutsez zula dezake
solairua alden aldenlk.

625 iilunabarrez. Mikel agerl
Anbuluteko egira;
lehenik begla zuzen zlzta du
Qemederren kaWra.
Cioizgom baino nriaiteago du
arrasgomren dlztira:
honek, arean, baitakarkio
Whamon on Idurlra.

601 Muxar-guhn hau urre-ordainez
saidu ohi da hapan’oan;
aiton-amor^k gantzugalNutzat
darabllte zahartzaroan.
Aralarren zan apaiz r«gusi
Larraun guziren gogoan;
bere galtzaren sendagama
billatzen zuen pagoan.

633 MervJizaleak, hemra agertuz,
kantarako du gogaldi.
Qure Eiederrek gogoan duna
kantetan azaldu legi.
Mthian oztopo batjam zaio
-ez nahi oraino nabangaztain-gaieko goizeko kanta
Whur du kanta-mafman.

641 Josemendläk behera ardiektn
Qorrltxo dator olhuka;
oraindik ere buruan dlzu
egin (jarazirt kuka.
5lnesken bat ustel irtenik,
beste bat dabll asmuks.
Mau ere oker irten baledi,
honekin dezake buka.

665 Lizar-arbaren gakJa zuria
danbollnak du eskatzen;
besoakji bat sutara dute,
baina ke gom ematen.
Itotepean egonak ziran
hango eurt malzak hartzen.
Bustlgunea listuka haizatuz
isllllk dira gelditzen.

649 Mikelek kanta au gogora dlzu
hartako dol-doljama,
Ikazkln Daldai Xuberokori
ttikldanik Ikasla.
Man eman zlzun marman bage
dardatuz eztarrl. mihia,
ohi dan bezala, bere asmura
hemko hizkuntzaz nahasla:

673 Dantx)llnari itzul-lraulka
bakan hasten dira aurrenik;
gordin-solnua motekJu-ahala
eraglez us-gonk.
Art>aztak blkJu, art»ztak err>ar
ez utzl gakia atertzenk;
txigor-solnua entzun danetJk
eskuak ez du pakertk.

"SanaWiazu karrlhetan
ene pase/u honetan.

Etsal behaltza beglra daukat
non sarturen ate n/zaneupa t>izkor bat eg/nen dlot
matte, zu zauden lekuan'.

681 Tiroek ere bana-banaka
ematen dute gazogu,
aurrena t>akan ehlzeko gtsan,
gero, gerra-antzera, usu.
Modek oso tsil dirata
gaztairtak dira xlgortu.
Ataka zabal, eneak diran
nolz nahi ditezke aztertu

657 Atean sartuz, muxar usala
689 ZenlMitek, azal gorriantzal>«3
zartarian du sumatu;
oraindik agen dute;
txanpon-giteko rr>allluzjotzeai'
amona ilk>bak -ama hllla baltzunaroan atzenr>an ditu.
aglan, itsas litezke,
Olesjakla, aurpegl ona,
Azal'Xigofrak eskuan gekJi
afana labter gertu:
nahl lukete lanik t>age;
muxarrak eta gaztain erreak,
beste galdakK labur t>atekin
esnea dutela atzesku.
aski beztuko dirade.

697 Qaztain-azala ikazten zalgu;
mamia, aldlz, gogortzen ez:
Euzkiak hala lohia gogortzen,
uftzen, orde, ezhoa berez.
Berdin-galdaren ondorea du
lagunduriK esku-lanez.
Danbollneko gaztalniK ez
baduzu Jan, isll gaztalnez.

729 Okotzaundia, begi-ezhela,
galt>ahea aineko ezpaina;
ortzez ederra, agoz betea,
galnez darlo mingalna.
OlakIhesI, besoak zintzil,
koloka du blzkar-gaina;
Ipurdia, aldlz, galdu-einean:
horra neskazar llralna...

705 5asKlra atera ditu Qarazik
eta oihalez estali;
f^n ahogoxo hartuko dute
Jan artezukutajaKi.
^3nak egiik, ^uzak galturik,
ratera doaz afari.
Eguerdlz ala begira al Ho
malte batak tyesteani

737 Qazte-jendeak badu parraldi,
esanarazlz Ipul bl.
Azplkoaz-galn esan ohl ditu,
t>at bera zuzen ez daki.
hantetan ere salatua da,
naiz lehena kantatu t>etl.
Haretxengandik Ikasi nizun
lehen eta azken-ahap«ldl;

713 hortzak zorrotzik, su-atzean da
Mikela-Borda takJana.
Hamaika bat« ta artopll t>ero
hango sukaldean jana.
Ctwko andre zabalak t>adu
zabala behar-lzana:
otordu batez errez ja n leza
lau egunetako lana.
721 Arta-jalkitzen aria duzu
bazkaitzetik afeitzera;
^ re k jalWa zaman t>atek
baderamake ehotzera.
Et>te-orde dun baztar hartara
latster datorke atzera,
egun ta iguzki egin ez dizun
^rtze ko a Iakatzera.

m
"tlih zartarla,
zuh burruntzalia:
5ute0ho lana
bloh erdl bana.
Besteh eman jana
ta poltsan t>ehar daña,
aisa b/z/ ditehe
bera ñor daña'.
745 Qure Efederrek zirikatzen du,
besteren bat kanta dezan.
Beglak it><l, burua argl nahl,
zinnurra ateraz kopetan,
eskuz okotza estu dulank
gogora du t>at-t>atetan:
~hara beste bat oso polita,
ez dakit asma dezadan:*

"A/rosa eder baratzean
loratzen da malatzean:
amodlorih ez duenah
€2 du minlh blhotzean".
753 Lelo horrek malteen bihotzarl
egin dio hozki samurra
-basurde-ehlztarlk atsegin baltu
alpa dezaten elurra-;
mln, orde, blek kanta polit hau
Izan dedin hain laburra,
Mikelak, aldiz, afen-mln du,
ez dauka pake sudurra.
761 Afalondoan konta dezake
-hort du kontu beCkozer ta nola ta nondlkan nora
Wzi zan Marl Muiroko.
Jan deza, artean, gazteok hainbat
solillk zartarl-ondoko;
igurtzl igurtziz lanik ez gaitzen
gurin-kutsua kentzeko.

769 Afalondoa luzatzen dute
ohi dan baino berantago;
gure gazteok kux-mux ditugu
iraullz zertalt gogoko,
Plzgarrigorik badute naski
neska aren ipulna baino,
Hartaz ahazturik,
zall ez da asmatzen
zertaz ote dlran mintzo,
777 Qazteai altak atzeman die
zenbaiti aieruzko keinu,
orotaz galndi, luze, ta samur
isllkako t)eglratu,
-Mala sugeak haize-hegaztta
lurretik du lllluratu*;
bien erdian beurea artetuz
malteok ditu banatu.

Itzulpenak

suTAGAfí'
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— Prantsesetik antolatua.
— Irti antzerKitxoa bi ataletan.
Joku-iagunak
pelizwmo

5EQUR0LA
ILLUMBE
yohM

•ATALA
FtUZIfyflO aseguratzaille bizkor ta iztunah erat>at t^reganatzen
^ SfOc/ROM Jauna. Blzl, arin ta ugari Itzegìten du ta ez dio t>ezeroa^ twrìtih ateratzen uzten. PEUZIAflO'H lan eglten ondo dahl ta 5CGUguzla sinisten dio; ta seguru joHatzeagatik arH esan guztia
artzen du edozein arrisHutatik estall naiez.

Na t a l a

Jarduna geldiroago doa. ILLUfIBE seguru-aztertzallea PELIZIAtIO
^ t>estelakoa degù. Illun, espaitsu, errezeloz betea. TOM/Vi, mutilla,
''^usiaren aldehoa beti, 5E(jUfíOLA'H asieran arrìtuta entzuten ditu
Antzerw hau CQAtl aktekartan argftaraCj zuen Antonio Mana Labaien jaunak.
l966ho 1/6 alean. FrantsesetJk -fes assurences- eusharatutako im-antzeWa
*13- Qrafla bere horretan uta dugu.

ILLUtIBE'ren eragozpen eta aHatsah... Oero ta gelago txunditzer) da ta
azHeneraho ILLUtIBE'H gaizhi aseguratua dagola esaten dionean ta ez
duala ezer ordaiñez Jasoko, nalgabeah eman da alhi gañera ero(tzen
da.
(5COUñOLA Jaunaren etxeho sala apaña, eser-lehu, mueble.
Huadro ta pusha ederrez ondo ornitua.
5ñ(jUñOLA Jauna kontuah egiten ari da bere lan-mai aurrean
eserlta.
Joka arl dira.)

I A TA LA

SEGURO
SEGUROLA; Aurrera! Sartu barnera!
PELIZIAMO: Egun on, Seguróla Jauna! (Kartera aundi l^at gattzart>ean
duala sartzen da.)
SEQUILOLA; Qlzona! Zu al ziñan? (Jeki ta agurtzera joanez.) O09
etom! Zer modu?
PEL!Z!ANO; Ondotxo, 2U ere bal?
SEGUROLA; Alnbestean. Tira! Ta eskerrikasko ain aguro etom zeralako.
PELIZ!ANO; Orl da gure eginbearra. Zure mende naukazu.
SEGUROLA; Esert galtezen, bada.
PELIZIAMO; Patearan gauzak obeto erabakitzen dira. (Eseríaz.)
SEGUROLA; Ba dakizu, oraln egun gutni etxean sua izan nuela.
niko kearrak su artu zuan ta gealgo erre ez zedín ur suli tatzuek
boteaz ta maindire zar batzuek bustita sua ito genduen. üoa'
Milla pesetako kaltea.
PELIZIAMO: Zure itza aski det... Qure kompartia'k guzia ordaintzen A j.
ta geiago jakin gabe oraintxe esaten dizut milla peseta orteh
oso-osorik Itzuliko zaizkitzula.
SEGUROLA; Mlk ere aldez aun-etik eskerrak enran bear, bada... Zure
kompañia bezelakoarekin antolatu diteke. Ta orregatik, Peitzíano

aspaldiko laguna, zuenean nere automobll berna aseguratu nal
nuke.
PtLlZlAMO; Bal Jauna, bai. Ederki, D. 5alu5l Aseguratu! On da gizon
zentzudun batek aurren-aurren egin bear duan gauza! (I^rteratik
paper pilla bat atereaz.)
5EQUR0LA: Automobll berrla belntzat...
pELIZIAHO:

Auto ta gafterakoak! Ona emeni (Paperak erakutslaz. )
5egunjrik onena arrlsku guziak kubrltzen dituna dezu. QuzlakI

5E<3UR0LA: Ez det orrenbeste esan nai. la Iru urtean ibillla nazu nere
•Flab zarrarekin eta ez zalt ezer gertatu...
f^LlZIAflO: Bai baiñan, egunen batean kamion bat jotzen dezula edo
Jotzen zaltula, edo arbolen t>aten kontra zoazela, edo zubltik
beerà erortzen... Auto ta guzi annildu ta iraultzen bazera ere,
lasatasun aundia artuko dezu pentsatuaz; Alare! Aseguratua
nago. Kompañiak ordalnduko du guzia!
^EQu ROI^: Ez zera Iñor, zera...! Ez det II nai.
PEL!2IAnO; Qauzak okerrenera Jota esan nal det. Ez nik txarnk eta
gutxlago ere opa dizudalakoan.
^QUROLA: Uste nuke.
^UZIAMO: Aseguro kontuan ez dago norlDera beiñere seguruegi.
^QUROLA; Ala da, bal; egla diozu.
^UZIATIO: Beste gauza bat. I^gun urkoan egin dezaiozuken gaitz eta
kaltea aseguratu liearra dago. Eta gol xamarretik gañera. Zenbat
jarriko degu?
^QUROLA: Ez dakit, bada... Berrogel milla duro edo...
^UZIATIO: Ez da aski, gizona. Ezer ez da on. Ez dezu «kut>rltzen*,
^QUROI^: Zer, bada? Amallsa ba dezu munduan orrenbeste ballo
ez duanlk.
^UZlAnO: Bai, baiñan gizonik arlotena ere bidean Jo ta zapaltzen
l^adezu, etxekoentzat aberatsak aña ballo dizu. Ta aundikiren bat
baidin bada, Rotschild, March edo Patrizio Etxeberrla...
^QUfVXA; Orrelakoak ez dabiltza oñez, gizona!

PELIZIAnO: Dana dala, gertatu ditekena da. Ta noia Jarriko dituzu eun

milla duro baiño gutxiago?
5EQUR0LA: (Etslta.) Bueno, bueno. Jarrl itzazu eun milla duro.
PELIZIANO: (Paperean Idatziaz.) Dirua altatzen degun ezkero, lapurreta ere ez da urruti Ibllli ol... Ta aseguratu bearra dago.
5EQUR0LA: Ori geltxo ere ba dezu.
PELIZIAflO; Ez Jauna, ez! Quzia arriskua da: lapurreta, autoaren aben,
ezbear, besten egindako kalteen erantzun bearra. Au da letraduak dioguna: erresponsabilidade zibllla... (Zaiapartan mintzatuz.)
5EQUR0LA: Ez da gauza ixllla... Ezin ezetz esan! Jarri zazu, Jarrl bear
dan guzla I
PELIZIAflO: Bai, orreia seguru zaudekel (Paperean idatziaz.)
5EQUR0LA: Uste nukel
PELIZIANO: Ez, bada: zerbalt aztu zalgu. 5ua, autoarena, lapurreta,
lagun urkoarenganako kaltea... uraren arriskua palta degù.
5EQUR0LA: Urarena... Bostgarren bizitza ontara ez ote zait udakJenk
eldukol
PELIZIAMO: Bai balftan, ura etorri diteke goitlk ala betlk... MortjalteH
kai*iuak irikita utzl dituala ta etxea urez betetzen zalzu; edo auzo"
ra dijoa guzla ondatuaz, gañezka... Mort>ait Ito dezake.
SEGUROLA: (Ikaraturik.) Ez det bada Istillurik nal. Jarrl zazu, jarrll
PELIZIANO: (Paperean idatziaz.) Guzla ondo pentsatu bearra das°
(Atseden artu ondoren.) Begira, Seguróla Jauna, gaurko egunean
zentzudun Jende dana gaxotasun ta gaitzen kontra aseguratzer
da.
SEGUROLA: Nl ez, badai Osasun ona baitet.
PELIZIANO: Orregatik,
Arriskuan zaude.

bada. Osasuna galtzea okerrago litzaHe

SEGUROLA: Aseguratua egon ala ez, alperrtk izango da, gai><ota5ur^
baldin badator.
PELIZIANO: Ez, Jauna, ezl Orduan zurekiko esango dezu: gaitz erà

aseguratua baltnagol Mediku ta botika gastu guziak ordaindurlk
daude. konpafiiaren bizKar...
SEGUROLA: Qaitz guziak, ordea, ez dituzute aseguratuko?
PELIZIAMO: Bal, jauna, ball Ta klinika ta operazloak gañera! 5egurua
gauza aundla dezu Seguróla Jauna.
SEGUROLA: Orl sortu zuana ez zan makala, ez!
PELIZIAMO: (Berekiko.) Arri eskerrak blzi nalz, lllero txanpon ederrak
Jasonk, (Seguróla jaunari.) Ederki, adiskide maitea! (Orman da
gon kuadro bati beglratuaz.) Ikusten danez, kuadro eri zeorrek
egiña dezu.
SEGUROLA: Merea da, bal. Zalea naiz.
PELIZIAMO: Ez neklen aln pintzatzallle dotorea zlñanlk.
SEGUROLA: Apizioz tarteka-marteka aritzen naiz.
PELIZIAMO: Ta nola! Ertilarl bikaña zaltugu. (Bertagotik beglratuaz.) Ez
nuen uste. Kuadro ederra dezu orl.
SEGUROLA: Isillik zaude! Ez da orrenbesteraño. Utsa!
^LIZIAMO: Bal, gizonal Saidu dezakezu diru asko eskaturlk.
SEGUROLA: Ori ez! Ez diru asko ta ez gutxin. Ez daukat salgai.
PELIZIAMO: Mai ez badezu, bestenk da. Baiñan bestela? Kuadrotan
zerbait ba dakit eta or zure esku ona artetsu agertzen dezuna
ere bal.
SEGUROLA: Mi zurlkatzen ari al zera?
PELIZIAMO: Ez, Jaur^, ez. Zu, ez; zure esku ona. (Eskutlk arturlk.) Au
dezu eskua, au! Kuadro on pintatu duanak ez al du merezi
aseguratua izatea?
SEGUROLA: Zertarako? Glzonaren aterakaia!
^LIZIAMO: Ez atera ta ez sartu. Eskua galduko bazenu, et>aklaz edo
zaurituaz, automoWllean, etxean edo beste nunnai.
SEGUROLA: Beste eskua, ezkerrekoa, geldituko litzaidake...
f^UZlAMO: Blak aseguratzea onena.
^GUROLA: Zu ba-ezpada ariko zera? Ez da aia?

PELIZIAnO: Ez bat «ezpada». baizik tbi ezpada». Esku blakl Eta (5utuaz.) Eskuak ezik ankak ere bai, ibiltzeko bearrezkoak baitdira ta
gutxlago ez izateagatik aseguratu itzazu lenbaltlen. Biar agen
berandu izango lltzake.
5EQUR0LA: (Menperatuta.) Zuri ez dago ezetzik esaterik eta jain
itzazu ankak, oñak eta azkazalak ere bai, nal badezu...
PELI2IAI10: Ez, Jauna, ez. Kompañia, gauza serloa dezu. Azkazaliheta
lllerik ez, baiftan burua bai. Zure buruaren bizia seguruan sartzen
da. Iltzen baidin bazera...
5EQUR0LA; tRequiescat in pace...» Ez nazazula iltzeko konturlk altatul
FELIZIAHO: Ezta Itz erdi bat ere gelagol Amaltu degu. Bakarrik, etica
ren seguruko pollza-aglrl zarra erakustea eskatu bar dizut.
SEGUROLA: Zer bada?
PELIZIAMO: Zure onerako. Qauzen balloa asko aunditu dala ba daWz^J
eta oraingo prezioen neurrian Jarri bearra dago.
5EQUR0LA: Ba nengon, ba, ez ote zan t>este maratllarikl
PELIZIAMO: Etxean dituzun tresna, mueble, kutxa zarrak, ballo aundikoak dituzu.
5EQUR0LA: Mere amonarenak Izan ziran...
PELIZIAMO: Zure etxea museo bat da, arte ta pintura zaletasun auniW
dezu.
5EQUR0LA; Ori, bal. Artea da nere eroaldl bakarra... Or txautzen drtut
nere txanponak. (Txoko batetik atereaz.) Ementxe det kuadrc
erosi berrl bat. Eglngo nizuke ezetz ezagutu norena dan.
PELIZIAMO: (Blok kuadroa aztertuaz.) Morena?... Zeñena? A! Ederra
da. Kolorez, itxuraz, egltez... itallanoa dirudi.
5EQUR0LA: Ez, bada. Cjoya'ren eskolakoa.
PELIZIAMO: A! Eskola ona da oh! Balio aundlkoa, (Kuadroa artuaz.) Eta
orrelako pitxia etxean izan ta aseguratu ez! Polizan sartu bearra
dago ta bere balioa emanez gañera.
5EQUR0LA: Nik merke erosi det, t>alñan ez nuke sakjuko, ezta..

PELIZIAflO; Eun milla, berreun milla? Irureun milla peseta?
5EQUR0LA; Ortxe nunbait.
PELIZIAflO: Ba, Irureun milla peseta Jarrl. Aseguru txikla egin ezkero,
galdu ezkero ordaiña ere txikla izango da.
5EQUf^0LA: Altortzen dlzut: kuadro ori oso alntzakotzat daukat eta ez
nuke lasai lo egingo ondo aseguratu arte.
PELIZIAflO; Zaude, bada, kezkarik gabe. (Idatziaz.) Irureun milla pesetan Jarrlko ditut... Ederki, ederki... Onela egltan lasal lo egingo
dezu, amets gaiztorik gat>e, naiz txlmlsta, kaskabarra, aizebolara,
iurnkara gauez nabaitzen dituzula, arrisku onek guzitatk aseguruak estallko zaitu, Seguróla Jauna. Zaude seguru!
5EQUR0LA: (TMunditurik la alkl-gañera erortzen dala.) Bai ote? Ezin
bizi diteke orrent>este arrisku artean. Zoaz emendik lenbaitlen!
PELIZIAflO: Bai Jauna, zaude lasai. Ba noa poliza-aglria garbl ipintzera
ta orreia, zer nal gertatuta ere, lo iasal egin zenezake zere buruari esanaz: tAseguratua nago!»
5EQUR0LA; Bal ote? Ai ene! (Antslka.) Ondo Seguroia nauk.
(Zapla erortzen da.)

BlQARREtt ATALA
SEGUROLA, laUMBE ta TOMAA

(Agertohi bera. Illabete geroago. Lenerigo atalean zintzlíih zegon
txoHo batean t>azterturík dago. SEOUñOLA agertzen da lantalaren atzean esenta. Aurrez-aurre beste alki bitan ILLUtlBEJauna ta
“'uadroa

eshrib/entea.)

'U-UflBE: (Betaurreko beltzez paper t>at irakurriaz ta zorrotz Segurola'rl galdegiñez.) Quk Jakln bear deguna zlur da, sua noia gertatu
zan.
^QUROLA: Ba, Inspektore jauna, gauzahk errezena. 5ua t>erez sortu
zan.
^OMAX: Beti ortan gera...

ILLUMBE: Entzun zazu! (Alkitlkjeikiaz aiengana Joana da.) Mere emaz
tea ta blok Donostia'n giñan bezperatik «MendI-etxetlk» etomak
An ez zan geldltu neskame zar bat bestenk...
TOMAX: Etxe utsa.
ILLUMBE; 2u islllk zaude, ta paperean idatzi zazu esaten ari zaizuna.
5EQUR0LA: Bazkalondoan telefonoz otsegin zidan, esanez etxean
sua zala ta lenbaltlen joateko. Bereala abiatu giñan, baiftan intxi
orduko su ta gar zegon guzia ta ezin ezer egin izan zan itzaltzeKo
ILLUMBE: Jam zazu zeatz, ori guzia. Erre zala ta... 2er geiago?
5CQUR0LA: Erre ta kiskali, goitik beraño. Ta berez itzali zanean konpañla'ri gertatu zanaren gaztigua eman geniola...
ILLUMBE: Ori da errezena.
5EQUR0LA; Erreza edo gaitza, ez genduen besterik egin aal izan. Eta
eskerrak ondo aseguratua geneukala, bestela...
ILLUMBE: ^iniah.) Ondo aseguratua, e?
5EQUR0LA: Ustez belntzatl Pellziano zuen ordezkahak egin zlzWgur
paperak eta... Qizontxo on nor dan ba dakizu.
ILLUMBE; (Eser-lekutik altxa ta zorrotz mintzatuz.) Mik ikusten dedana
eun etxe erretatik larogelta amar ondoegi aseguratuak daud^
Mola diteke on?
5EQUR0LA; Oraln Jendea ernal dago-ta.
ILLUMBE: Oso ernai, oso goitik. Bai. (Paperak Irakurrlaz.) Zuk ere etite
koskor ura 500.000 pesetan aseguratua zenduen,
SEGUROLA: Bai, Jauna: ala da.
TOMAX: Bosteun milla? Ez da txori-kaka... Barkatu. Zirlici
ILLUMBE: Isilik zaude ta lan egin zazu.
SEGUROLA: Zuen ordezkariakjarrl-arazi zidana; etxearen balloa,
ILLUMBE; Ta guzia erre ta kiskali. Erdia balitz edo laurdena, or nunbail^
SEGUROLA; Zer laurden ta laurden ondo! (Asarre.)
TOMAX; Zer «ocho cuarto»!

ILLUNBE: Baiñan 500.000 milla pesetal
TOMAX; Txori-Kakal
ILLUMBE: Islllk zaude edo esan zazu ziriña!
5EQUR0LA: Ori da zuen konpañiah emandako balioa antziñako etxea
zalako.
ILLUNBE; Ori zu losintxatzeagatik esango zizuten.
TOMAX; Jakiñal Zurlkatzeagatik.
5EQUR0LA; Ez, Jauna, ez; mueble ta puska zar balioso asko nltulako.
ILLUNBE; Ori garbi Jarrl bear degu. Beraz, mueble ta puskak...
TO(^W<; Onek amets egin du,
SEGUROLA; Amets, ez; nik aseguratu egin nituen.
■LLUNBE: Ortan dago, bada, okerra.
SEGUROLA; (Txunditurlk.) E? Erotu egin al zerate?
ILLUNBE; Ez, jauna. Nik dlot obe izango zenukela aseguratu ez bazenltu. (Zorrotz, Seguróla saiatu nairik bezela,) Oraln lllabete beste
sua Izan zendun, emen, Donostia'ko etxe ontan bertan,
SEGUROLA; Utsa, ordea, 5u txiki bat, tximinian.
ILLUNBE; Bai ta errua norena zanjakin gabe, aztertzeke, pakeagatik,
zuk eskatutako guzia ordaindu zitzalzun. Ez da ala?
SEGUROLA; Milla peseta!
ILLUNBE; Bada, oker egin genduen...
TQMAX: Ain oker ezik, Oker izugarria!
ILLUNBE: Ixo! (Zakar.) Ura dala-ta, Seguróla jaunari apetitua iriki zalo
ta ortzak zorroztu.
SEGUROLA; Noia? Neri ortzak zorroztu? Zer esan nai dezu, gizona?
'LLUNBE; Oraintxe entzutera zoazena; alegia, susmo txarrekoa dala
illabete barruan bl su errezkadan izatea.
SEGUROLA; Uste gabe gertatzen diranak. Zer du, bada, orrek arrtgam?
'U-UNBE; Zeorrl otz-otz adieraztera etortzea. Zera... Ez da sinisgarri.

5E<3UROLA; hor etortzea nal zendun, bada? Men sinlstu ez?
ILLUMBE: Batek ba al daki? Etxe zaar bat 500,000 pesetan asegura
tua? UuumI
TOMAX: Txorl-kaka dal
SEGUROLA: Zinr^al
ILLUNBE: Bat da aseguratzea, ta bestea ondo aseguratzea. On Ikus
bearra dago pollza ta gañerako paperak aztertuaz, Bestela, toki
oneraJoango lltzake gure konpañia, glzartea ta.,, ondasunal
5EQUR0LA; (AsarreJeklaz.) Zer arralo! Illea artu nal al dldazu!
ILLUMBE: Ez asarretu, ez! Quk ezagutu ta aztertu bear deguna da sua
nundik eta nola sortu zan.
SEGUROLA: Arkltetoak esan zuanez, eletrlka txinparta bateOK.
TOMAX: Betl eletnka arlak du errua.
ILLUMBE: Bear bezelajarrla ez zegolako. Pollzako kondlzloetan garb*
azatdua dago, Irakurn al dituzu? (Segurola'rl.)
SEGUROLA: Mlk, zerbalt bal. Ez guzia noskl, luzeak balt-dlra.
ILLUNBE: Beraz, zure tzenpean pirmajarn dezu irakurn gabe.
SEGUROLA: Aundlenak Irakurrl nitun, baiñan letra txiklak nork be^ratu? Ikusten al dira, bada?
ILLUMBE: Aitzakl txarra dezu ortl
TOhAX: Aln txarra ezlk. BetaurrekoakjarrI!
ILLUMBE; (Poliza-aglrla zabalduaz.) Emen dagon guzia irakurgarr'
dezu.
SEGUROLA: Letra txiklegiak ditu neretzako. Ea zuk asmatzen dezun
ILLUMBE: Mere Ikusmena ere ez da Indartsua, balftan alaz guziz
Irakurrlko dlzut. (Betaurreko beltzak kendu ta beste batzuek Ipf^'
bitza.) Beglra! (Irakurtzen asiaz.) «La Compañía»... (Mekez.)
Compañía... garantía...» Benetan letra txlkiak dituzu, bai, baiñar*
adierazten du konpañiak garantía ematen duaia, ta...
SEGUROLA: Mal lltzake garantía ematea. Ta zer geiago?
ILLUMBE; Zaude! (Berekiko iraloirrlaz.) ...n u u u u u u u u (5oñu3 ace-

reaz, Tomax'i agirla ematen dio.) Zu. Tomax, gazteagoa zaitugu
ta ea errezago irakurtzen dezun. Ea emeni
TOMAX; (Papera artu ta nekez Irakurrlaz.) La Compañí...a no... da
garan...tia... Okullstarenganajoan bearko degu guzlok.
ILLUMBE; Aditzen? Konpañiak ez duala garantirik ematen. hlk esaten
nizuna.
SEGUROLA; E! (Papera Tomax'en eskutlk kendu ta boteaz.) Ez det
geiagoJakin nal. (Zakar.) Zertarako da konpañla orduan?
iLLUflBE: Etxeak sutatik gordetzeko; ta bateon bat erre dedinean
ordalña emateko garbltasuna egin ondoren.
SEGUROLA; Ta auts blurtu dlran nere mueble, puska, kuadro ta erre
zaidan etxea?
ILLUhBE; Lurra ta paretak antxe gelditu zaizkitzu belntzat... Ta gañerakoengatlk 500.000 peseta eskatzea ere...
SEGUROLA: Ori ta geiago balio balt-zuen...
TOMAX: Mundik? Etxe zaar t>at ta puskak piplak joak.
SEGUROLA; Zuk ez al dakizu, artean, gauza zaarrek dutena geien
ballo?
TOMAÍí : Bal, su artzekol
lU-UMBE; Gauza zarrei konpañiak balio erdia ematen die. Ta, gañera,
ez ziran noski guziak erreko.
SEGUROLA; Esan dizut bi blzitzetan nituen gauza guziak. Erre edo
alpemk galdu. Beeko eskaratzean zegon kuadro bakarra gelditu
zait. (Erakutslaz.) Ta au Joxepa gure neskame zaarrak dol-doi
atera zualako,
'U-UMBE; (hardaz kuadroarl t>egiratuaz.) Zerbait da, kuadro bat...
TOMa X: A zer nolako pitxial
'^UfiBE; Zaude islllk. Qauzak dlran bezela. Erre diranak konta aurre
tik, erre gabe gelditu diranak ikusi bear ditugu.
SEGUROLA; Zer, bada?
'U.UMBE; Ba... Bear bezela aseguratuak dauden Ikust ditzagun. Zer da
kuadro au? Firma onekoa al dezu?

5EQUR0LA; (Ustegabean Irrlparra agertzen zalola.) 2uk ikusi: C50YA!
ILLUMBE: (Kuadroari beglratuz, ao ta begiak zabaidurlk.) E! Ederra
kuadroal
TOM/Vl: Qoyal Txorl-kaka dal
ILLUNBE: 2uk ez dakizu aitatzen ziriña besterik? Zaude isllik ta pape
rean jarri zazu. (5eguro!a'rl.) Zenbatean zegon aseguraturik?
5ECdUR0L/\: Ez dakit bada... 600.000 peseta edo...
ILLUMBE: Ta nork eman zion ballo ori?
5EQUR0LA: Pell, zuen aseguratzallleak.
ILLUNBE: Kaiku arreki Ta ez al daki Qoya'ren edozein kuadroGtoi<
gutxienez milloi bat ballo duala?
5EQUR0LA: Milloi bat peseta? (Pozlk.) Orrenbeste?
ILLUnBE: Bal, Jauna; ta urrena aseguratzean kontuan artu

5EQUR0LA: Ta orain zer? Beste nere mueble, puska ta gañerakoa^
zenbat ordalndu bear dizkidate?
ILLUNBE: Legeak aglntzen duan eran zuzen erabakiko degu. Qauza
garbia da. Zure kalteak 500.000 pesetakoak irlzten diüjzu.
5EQUR0LA: Bai Jauna, gutxienez bosteun milla peseta.
ILLUNBE: Askotxo ote dan nago, balftan tira! Jo zagun 500.000
peseta dirala.
TOMAK: Eskuzabal gerana aitortuko dezu, noski.
5EQUR0LA: Lenago ez zenuten ori eskeintzen.
ILLUNBE: Ontzatartzen aldezu orain?
5EQUR0L/\: Orreia konpondu ginezke.
ILLUNBE: Paperean garbi jarrlko degu: /\sl zalte Tomax: «La Compa*^^
y el asegurado se ponen de acuerdo en evaluar el sinlestì’O en la
cantidad de 500.000 pesetas... » (Segurola'rt.) Konporme al
zaude? (Tomax'l.) «Y estipulan que el cuadro de Qoya indemne
está valorado en 600.000 pesetas.»
5EQUR0LA: Ortan bal. Ez naiz egongo, badal

iLLUflBE: Jarral bada, Tomax. «En prueba de ello firma la presente,
etc., etc.» (Segurola'rl.) Beraz, oraln ez daukagu pirmatzea bes
terik.
SEQUF^OLA: Pozik gañeral Balta bl eskuekin erel
ILLUMBE: (Segurola'rl.) Irakurrl zazu, Irakurrl, aurretJk, Or ez dago letra
txiklrlk.
TOflAX: Numeroak batik bat aundiak dituzu, uts askorekln.
5EQUR0LA; (Irakurrl ondoren pirmatuaz.) Ederkl!
'LLUMBE: Bada gure lana amaltu degù. (Illunbe ta TomaxJekl, puskak
Jaso ta Joateko gertatzen dira.)
SEQUf^OLA: Ta? 500.OCX) peseta orlek noiz ordainduko dizkit zuen
konpaktak?
^LLUIIBE: Ordaindu? (Ablatuaz ateointz) Ez du ezer ordaindu bearrlk.
SEQUROLA: E! (Txundlturlk.) Ezer ordaindu ez! Mola? Mola?
'U-UMBE: Qauza adl-errezai Ez al zera pirmatu dezunazjabetu?
SEQUROLA; Jabetu?... Ez, gabetu bear bada, zera...
^OflAX: Qarbi asko dago bada. Suak zure etxe errean ta mueble ta
pusketan egin kalteak 500.000 pesetan jo dltugu. Baiñan osorik
geldltu zatzun QOYA'ren kuadro eder-ederrak 600.000 peseta
balio omen ditu. Pollzan Jarria ez zegon kuadroa. Au daia-ta
konpañiaren aide gelditzen dira eun milla peseta.
SCQUROLA: Nola diteke, ordea? Ori lapurrerla da.
^LLUUBE: On da segurua gaizki egitea, egla estaliaz. Litxarrena egin
*2an nal diguzu, ballo baiiìo gutxiago aseguraturik.
SEC5UR0LA: (Suturik asarre.) Qezurra! Zuena da paltsokerla!
^OhAX; Ta oraindik bereak aundiagoak eta dirua eskatzeko kopeta
izanl
SCQUROLA: JaWñal Eta eskatuko det berriz ere! Zertako bestela
asegurua?
'^UMBE: Bada konpañiak ez dizu ezer ordalnduko. Quzia 500.000
pesetan aseguratu ta geldltu dan kuadro bakarrak 600.000 milla

balio dizkltzu. Orrek adierazten du oraindik eun milla peseta zor
dituzuna. Ez dezula ezer jasoko.
5EQUR0LA: E? (Naigabea egiten zalola.) Burua galduko det.
ILLUMBE: Qoazen, bada, Kontuak eglñik daude.
TOMAX: Urren artel (Karteran paper guziak sarturik.) Ongi izan!
5EQUR0LA: (Itz-totelka.) Ongili...! All Mere.., ba... mja... dago... su
ta,,, gar..,
(Besteak doazen bitartean, Seguróla, balantzaka pausu tatzuek
egin ondoren, alkl gañera erortzen da,)
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Ipuin kontalaritza
IMAKI ZUBELDIA

Sarrera

•Ipuin gehlentsuenak, eta seguru asko onentsuenak, antzlnako
ärbasoengandik datozkigun ondare literario dira, eta ipuin honek sor
tii aren bezalaxe, ahoz, belaunaldl t>erriel transmltitzeko t>etebeharra
^ukagu. Ez sentimentalismo hutsagatik, hitza beti ordezkaezlna deI3K0 baizik, batez ere haurtzaroan. Ipuin irakurrlak ez du Izango aho^•'oaren erakarmenik eta lilurarlk, edota Jatorrlzkoaren xarmarik, ezta
kontatzaileak ematen dion freskurarik, haren ahots dolnuak eta
^ren keinuak, beglradak eta pentsamenduaren hunklpen zlrraragalagunduta ez bada.»
"El arte de contar cuentos a los niños"
Elena Fortún, 194 7.
Sara C. Bryantek, haurren sikologla hain ondo ezagutzen duen
^nTahumeak, liburu zoragarri t« t dauka "Ipulnak kontatzeko artea"
‘¿enburua duena eta bertan honelako gauzak esaten ditu ipuinei
buruz;
«Zer da ipulna? IjXiina, batez ere eta funtsean, arte obra bat da,
bere zeregin nagusla bidé artistikoetatik barrena ibiliko da...
( .. .)

Marrazio eder taten egitekoa, estatua edo margolan eder t>atebezalaxe, atseglna ematea da. Bizitzaren prozesuaren barruan
e^nkizuna ataitasuna eskaintzea da. Eta alaitasunak sortzen
ondorioa izplrltuaren esnatze horixe da, benetan ederra den
s^iozeren aurrean plzten den pertzepzio horl.

(...)

Arte obra bat da narrazloa eta umeari eskain diezaiokeen zerbltzurih handlena edertasunaren sentimendu eternalera del egitea
da. lionen eraginez glzakion arima aurkikuntza berrietara buttzatua
sentltzen da, aurkikuntza hauek lagunduko baltlote garapen armonlatsu bat izaten.»
Eta, honetaz gain, ipuina bizitzarako irakaspen bat da. Bizitzako
zailtasunak eta gorabeherak islatuta aurkitzen dituzte ipuinetan eta
haurrek beren blzitzarekin lotzen dituzte kontaklzun hauek. Ipuinen
munduan egoera eta pertsonaia fantastikoak ikusten dituzte, blzitza
bera bezain eglazkoak dlren arriskuak eta etsaiak, balna hauetaOk
onik ateratzeko gal diren pertsona indartsu eta bizkorrak ere badaudela ikusten dute. Ametsetako leku zoragarrletara bidalatzen dute
ipuinen bitartez, gauza harrigarrlak gerta daitezkeen tokietara. Euren
fantasiak ez dauka mugarik eta maitagarrlz, ogroz, sorginez, azoz.
mamuz, gaitzagorrlz, iratxoz... elikatzen da
5ara C. Bryant-ek honela dio:
«Mire ustez lasal esan daiteke umeek biziki malte dituztela maitagamen Ipulnak, eta hori bera bakarrik nahiko arrazoi da beste
batzuen bita ibili beharrik ez izateko. (...)
Ipuinen munduko ate hau ixten badiozue, herentzia eskubidez
zor zalon zerbait kenduko diozue umearl, antzinako umeekin elkartzen duen eta bere beharrel haienel bezalaxe erantzuten dion zert>ait
garrantzltsua lapurtuko diozue. Antzinako umeek bezalaxe gaurko
umeek ere Ipulnak behar balütuzte.»
Lurrean pertsona bezainbeste kontalah dagoela esan daiteke
Ipulriak, aleglak, istorioak. .. kontatzea antzina-antzinatik datorrenjardun artistlkoa da eta kontalarlak gozatu egiten du bere istorioak edo
ipulnak sortzen duen interesa, ezlnegona, zirrara ikusita. Kontalartak
besteekin partekatzen ditu bere istorioak eta hon-ekln maitasuna.
bere Jaklndurta, sentipenak, misterioak, edertasunarekiko mlresrDena elkarbanatzen ditu.
Etxean kontatzen direnean, familiako kideen arteko loturak estutzen ditu, etxekoen ahozko hizkuntzarako ohiturak eta tret>ez>aH
lantzen eta aberasten laguntzen du eta elkamzketarako ga^l'
eskaintzen ditu.

Umeei kontatzen dizkiegunean, berriz, ipulnek duten berezko
edertasuna eta zirrara eskaintzeazgain, beste hainbat atal ere lantzen
ditugu; aditasunez entzuten ikastea, kontzentratuta egoten Jakitea,
ahozko kontakizunen ulermena iantzea, ahozko adierazpena eta kelnuen adierazpena edo adlerazpen eszenikoa lantzea, hiztegia, sentiberatasun estetikoa, irudlmena garatzea, elkarrekin egotenjakitea. ..

Zein ipuin kontatu?

Ipuin bat umeei gustatuko zaien edo ez Jakideko biderik onena
ikustea da, tpuina behin eta berriz irakurriz eta buruz ikasiz lor daiteke
hori. Kontraste xume eta handiak irudlmenaren bitartez injdika daltezkeen ala ez frogatu behar da baita ere. Erraldoi galztoa izugarrl
handia eta haren antagonista zintzoa eta ahula izatea nahi izaten dute
umeek.
Kontalariak, lau edo bost urteko umeekin ari denean, ez dauka
ipuin sorta bukaezln bat eduki beharrik. Adln honetako haurrek ariketa flslkorako eta mugimenduan arltzeko gaitasun handiagoa dute
aditasunez eta arretaz entzuten egoteko baino. horregatlk nahiago
izaten dute gustuko duten ipuin bat behin eta berriz entzutea, berrl
bat entzutea baino, Lehenbizi, haurrek adinaren arabera nahiago iza
ten duten ipHJin mota erabaki behar dugu. Biziki nahi Izaten dituzte
Hontaketa jakin batzuk; beren garaian ematen ez bazaizkie, honenganako zaletasuna eta interesa betlrako galduko dute. Mom tnjruzko
adibide bat eskain genezake maltagarrien ipuinekin, Ipuin hauek ez
bazaizkie kontatzen beraiei gustatzen zazkien garaian. lltekeena da
sekulan gehiago ez interesatzea.
Sara C. Bryant-ek sailkapen hau dakar umeen gustuen arabera;
3tlk 5 urterà;
-Ernmadun lstoriot>«)ak.
- Zatl batzuetan bertso eran emandako Istorloak.
- Anlmalia pertsoniflkatuen istorio bizlak,
-Ipuin barregarriak.
-Maltagarrien ipuin xumeak.

IMAN 2UBCLDÍA

5etik 7 urterà:
-Folklorea (toklan tokiko kondairak edo legendaK).
-Maltagarrlen ipulnak eta ipuin barregarriak.
-Fabulak edo alegiak.
-Legendak.
- Animalien istorioak.
handiagoentzat (zehaztu gabe):
-Folklorea.
- Fabulak edo alegiak.
-Mitoak eta alegoriak.
- Animalien Istorioak eta paratx)lak.
-htontaklzun historikoak.
-Umorezko kontakizunak.
-Eglazko kontakizunak.
Eta maitagarrien istorloen artean Perrault, Andersen eta
Qnmmm analen ipuin hauek aipatzen ditu bere zerrendan: Txanogirrftxu, Erpurutxo, Asío larrua. Loti ederra, Katu t>otaduna; Ahatetxo
itsusla, hegatxat>ala eta bitxilorea, Elurretaho Erreginaren zazpi htsto
ríaH, Kalamua, Izela, Zapatilla gorriak. Ole LuKo/e (ttxi txgiah), Astelehena, Larunt>ata, Igandea, ßost llarrah, Almendratxoa, Ahate portugaldarra, Juan Inozoa; Urrezho izarraH, hatua eta sagua, Giltza, £rbi3
eta dortoka, Edumezuri eta Arrosa gorria, Erpurutxo, Miren Edume.
hlru analak, Zazpi antxumeak eta otsoa.
Hauez gain, Qrezia eta Erromako mitologlako pertsonaien hístorlak ere alpatzen ditu Sara C. Bryant-ek: Teseo eta Minotauroa, Ulises
eta Poliam o, Apo/o eta Dafne, Arakne, Pandora, Midas eta sorgte
harria, Alzeste. narciso eta Oihartzuna, Latona eta nekazariak, Pro
serpina, Orfeo eta Euridize.
Sara C. Bryant-ek aholkatutako Ipuin hauez gain, euskal ipu'^i
biltzaileek ere tadituzte ipuin miresgarri, m itolo^ko eta m altagan^
Ipuin zoragarriak, hala nola; Makilakixki, Sorgin gaiztoa, tliru anai^.
tliru olatuak, Tartalo, Lapurren etxea, Txitxirio txifv, Aíru/a mlresgarria... Euskal Merrtan ipuin blitzaile ugart eta oso onak izan ditugu eta
hortetako batzuk aipatzearren, honako hauek jarrtko diftjgu hemen:
Jone Miel Barandiaran, Resurrección Marta Azkue, Joxe Mart Satrustegl, Juan Manuel Etxebarria, Mayi Ariztía...

Mola Kontatu

hainbat aholku eman ohi dira ipuinak ondo kontatzeko. Balna
kontalari bakoltzak mundu berezl bat dauka, kontatzeko era bat,
trikimallu oso pertsonaiak erablitzen ditu, hemen Ipuinak kontatzerakoan kontuan eduki behar llratekeen puntu batzuk zerrendatuko ditu
gu, balna gero kontalari bakoltzak bere era eta estilo pertsonaia
landuko du, Qarrantzltsuena umeak illuratzea da, istorioarekin harrapatzea eta t>eraien bihotz samurretan zirrara sortzea.
Mona hemen hainbat aholku ipuin kontalari izan nahl duena
rentzat:
-Fonetika aldetik hizkera garbia, ulergarria erablll,
-Ahotsa atseglna, argla, ondo modulatua.
-Urrutien dauden umeek entzuteko moduan hitz egin.
-Monotoniaük ihes egin ipuina kontatzerakoan, bizitasuna mantenduz.
-Ahoskapenean, estiloan eta intonazioan xalotasuna bilatu,
-Ipuineko pertsonaia ezberdinen hizkerak eta keinuak bereizi.
-Ipulna kontatu aurretik ongi ikasi eta menderatu.
-Zerbait gaizki esanez gero, haurrak konturatu gabe hariari berriz
heltzeko eta ipulnarekin jarraitzeko trebezia landu, tjestela
nahastu egiten baitira.
-Ipulnaren gidolak hala eskatzen duenean, ekintzel eta hltzei
bizitasuna eman.
-Oeskribapen eta azalpen gutni, ip>ulnaren harla ez galtzeko.
-Ahotsaren modulazioa, kelnuen eta beglradaren muglmenduak
riaturaltasunez egin.
-Ipulna barren-barrendik blzl eta kontatzen an garena imajinatu.
-Emozioak eta senümenduak transmititzerakoan totsank ez izan.Zerbait sinpatikoa datorrenean, aurrezglroa prestatu, konplizitatea soM:uz.
Eta sarrera hau bukatzeko zilegl beklt 5eve Callejaren pasarte

zoragarri hau hona ekartzea, ipuinen munduko magia eta misterica
ezln hobeto adierazlta baitaude hltz hauetan:
«Lurraren barren-barrenean, badago ezKutuKo putzu misterlotsu
bat; umeel horl kontatzen zieten helduek. Tiranoek, maitale saminduek, Jainko Jeloskorrek eta beste hainbat Izaki gaiztok hara botatzen
zituzten beren blktlmak, hórrela, aitortu ezln zituzten barruko sekre*
tuetaök libratuko zirelakoan. Morrek argltzen du zergatlk dioten askok
aleneak, kexak eta zurrumurruak entzuten dituztela Itsaslabar, bidezidor bakarti edota etxe huts abandonatuen Inguruan: zirrikitu eta
pitzaduretatik ihes egiten duten oihartzunak izango dira, izan ere.
Putzu hori agian haltzuloa da edo, behart>ada. lurrazpiko ibaia Izarigo
zen garal batean, eta istorlo harrigarriak daramatza oraindik, ura t>ezalaxe bata bestearekin gurutzatzen eta nahasten diren istorioak.
Beharbada, nolzbalt putzu horl gordeieku gisa erabili dute gaizkileek
eta iheslarlek. gerlarl bihozgabeek, maltale setatlek... balna dirudienez, oraindik ez da inor irltsi putzuaren hondora.
Qutxi esploratutako putzu babesgabe horretara erori dira ipuinetako pertsonaia nagusi asko. Bizihk jarraitzeko edo Jendeak gogora
ditzan egin behar izan dute horl, beharbada. Qaur egun, kontuotaz
gehien dakitenek esaten dute putzu horrek ezkutatzen dituen miste
rio eta sekretuak ateratzea oso zalla dela, ezen putzuaren sakon-sakonean Izplrltu edo iratxo berekol t^at bizl omen da, eta hark ez
omen dio inori uzten berea den ezer handik ateratzen. Batek daki
iratxo nrwdarikatu horl nor den edota nola amiidu den putzura. Ezi
nezkoa da handik inor bizink ateratzea, eta are gutxiago, iratxoaren
ondasunen batekin. Qehienez ere, hondora iristea lortzen duenak
bidea nondik nora den kontatuko du beste Inork entzun gabe, edota
gogoan hartu ahal izango du misteriozko formularen bat istlpeko
sorglnkeriaren ba t edo, besterik ez bada, haien istorioetaökjausitako
berbetako batzuk jasoko ditu. oraln, norarik gabe, hegan llunpetan
dabiltzanak. Baina irakurmenez, isiltasunez eta pazientziaz eskala
sendo bat txinkorda daiteke agian, errealitatearen azaleko edertasun,
niaitasun eta misterio ezari aurre eglteko.»
OtIAñfíA: Lan hau osatzeko Antton Irustaren apunte batzuetaO k
hartu ditut hainbat idela eta pasarte.
Ipuin kontalaritzaren barruko harlak eta misterioak hobeto ulert
zeko eta arte horretaz zerbalt gehiago jakiteko, ipuin kontalari aüpiko
bat aukeratu dut elkamzketatzeko: Idoia Sanchez, tolosarra. Berak

azalduko dlzkigu bizl izan dituen esperientziak eta ipuin hontalaritzaren ofizioa nola bizi izan duen.

ELKARRI2KETA

Elkarrizketatzallea: Iñaki Zubeidia (1.2.)
Elkarrizketatua: Idoia Sanchez (1.5.)
I, Z. Idoia, nota hasl zinen ipuinak kontatzen?
1.5, Mire lehen ipuln kontaketak nahiko azkar hasl nituen, neska
gaztea nintzeia, harrapatzen nituen umeei ipuinak kontatzen t>ainizklen. Nire ipuln kuttunena garai hartan lie HIzHurra izaten zen,
hiru artz bizi ziren basoan eta neska bat azaltzen da haien
etxean... Ipuin horrekin hasten nintzen, Jolas moduan, lehengusuei eta ingurukoei kontatzen. Eta bereziki nire ahizpa txiklari.
Morixeizan zen nire lehen esperlentzia.
I Z. Zenbat urte bezala Izango zenltuen orduan?
1-5. Mamabi-hamahinj urte inguru, nire ahizpa txlkiarl hamaiau urteko
aldea ateratzen baitlot. Lehenagotik ere kontatzen nizkien ipuinak auzoko eta Inguruko ume txlklel, balna ahizpa txikla izan zen
berezlkl nire ume txikitzat hartu nuena eta ipuinak kontatzen
nizkion edozein unetan edota t>ere panplnarekin txotxongllo
antzezpenak egiten nizklon.
12. Baina ipuinen munduan bakamk ez zara ibili zu...
1-5. Ez, gehiago ibill nalz, urte askotan, antzerki munduan, kiown-en
munduan, txotxonglloak eglten.,, Baina behin, bidala batean espenentzia berezi batzuk Izan nituen eta lagun bati hura dena
kontatu ondoren, beglra-begira geidltu zitzaldan eta esan zidan:
«Idola, Istorioak kontatzeko trebezia berezla daukazu, indar han
dia eta bizltasuna ematen diozu kontakizunarl.., Ipuinak kontatu
behar zenituzke .» Anekdota hoh hortxe geratu zen eta nik jarraitu
nuen denetlk egiten; antzerkia, kiown-a, dantza, txotKongiioa,
abestu,,.
I.Z. Qauza asko egin duzu, beraz, ipuin kontaketekin hasi aurretik.
1-5. Bai, gero, hasl nintzen hemen, Tolosa mailan, inmigranteekin lan
egiten zuen Irazki elkartearekin, eta hauek antolatu zuten "Encuentos" izeneko ekltaldi bat; bertan erakusketa bat eglten zen

eta hango oinarria ziren ipuinak, mundu guztJko ipuinak. Lurralde
guztietako artistek ere parte hartu zuten ekitaldi hartan, ptntoreak, zeramlstak, eskultoreak... Beste lurralde bateko ipuin bat
ematen zitzaien eta halek egin behar zuten obra bat ipuin horre
tan oinarrltuta edo insplratuta. Mik hor parte hartu nuen Encuentos-eko espxDSizioan zeuden Ipuinak ikastetxeetan kontatzen eta
Encuentos horretatlksortu ziren bi llburu ilustrazioz beteak era
kusten. Bl urtetan antolatu ziren Encuentos honek, lan oso inte
resgarria bunjtuz. Hórrela, ia konturatu gabe, nire Ipuin kontala
ritza bidea irekitzen hasi zen, toki batetik eta bestetlk deitzen
baltzidaten. Eta hórrela zentratu nintzen gehienbat ipuin kontalaritzan, nahlz eta oraindik beste arlo horletan ere (antzerkl, klown,
etabar) parte hartzen dudan aukera Izaten dudanean.
l.Z. Eta nolakoak Izan ziren zure aurreneko esperientzia haiek? Zerbaitetarako ballo izan al zizuten?
1.5. Esperientzia oso positlboak izan ziren eta asko disfnjtatu eta ikaa
nuen umeen artean ipuinak kontatzen. Eta horrek t>este espe
rientzia berrl bat ekarn zuen: Qaltzaundl Euskara Tatdearekin ipui
nak kontatzen hasi nintzen Toiosan eta inguruko hern txiki gehienetan. Mau guztlz desberdina tzan zen, hemen ez battziren,
eskoletan bezala, talde homogeneoak eta adin berdintsukoak
Izaten. Hemen ume txiki-txikiak, handixeagoak, handiak, gura
soak, aiton-amonak, deneük agertzen ziren ipuin kontaketak
entzutera eta zailagoa zen asmatzea. Batzuetan bete*l>etean as
matzen nuen, beste batzuetan ez hainbeste. Baina jardunak be
rak erakusten dizu zein den bidea. Beldurrak eta aurretntztak ere
kentzen dlzklzu, zeren eta zuk pentsatzen duzu hau gehiegi
Izango da horrelako entzulego t>aten aurrean kontatzeko, eta
gero konturatzen zara oso ondo hartzen dutela zun b>e!durra edo
kezka sortzen zizun hon. Publlkoak eta entzulego bakoltzak eta
han sortzen den giroak ere esaten dizu kontaketa saioa nondtk
nora eraman behar duzun. Mon ere iblllaren poderioz ikasi egtten
da Balna esan dezaket herrtz hern ibiltze hon oso esperientzia
polita eta at>erat5 a Izan zela niretzat, QeroztJk, dinj arazoak zlrela
medio, Qaltzaundik antolatzen zituen hemz herrtko kontaketa
honek eten egin ztren. Oraindik ere umeek ikusten nauten ea n
kalean, galdetzen didate noiz itzull behar dudan beraten herrtetara ipuinak kontatzera.

1-2. Entzulegoa haln desberdlna izanlk, ez da ba erraza izango denekln asmatzea eta denak konforme uztea.
1.5. Bal, egla da ez dela erraza urne txikl-txiklak, gaztetxoak, gazteak
eta helduak daudenean, denen gustua egitea. Nl salatzen nalz
adln tarte bakoitzekoentzat zerbait berezia eramaten. Txlkl-txlkientzat betl eraman behar duzu material berezlren bat prestatuta halen arrêta pixka batean irabazteko behintzat. Izan liteke
album polit bat, istorlo eder batekin; ipuln berezl t>at adln horre
tarako; Ipuln klaslkoren bat... Qero, besteentzat ere beti erama
ten dut materialen bat adln bakoltzarl egokitua. Balna horrek ez
du zlurtatzen saioa beti borobila aterako denlk guztlentzat edota
denen gustukoa izango denik. Inolz gertatzen da gazteren batek
txlklen ipulna entzundakoan esatea: «Jode, vaya rollo!», eta aide
egitea. Baina, orokorrean ondo joaten dira saioak, Qainera, nl
salatzen naizjanzkeratik hasita azkeneko muglmendura arte inte
resa plztuta mantentzen. Morretarako, jantzl bereziak eramaten
ditut, imintzioak edo keinuak sartzen ditut kontaklzunean,
ahotsaren modulazioa, pertsonaia tiakoitzaren ahotsa diferentea
egiten salatzen naiz, hainbat eszena antzezten... Morrela, lortzen
duzu entzulearen arrêta zureganatzea eta erne mantentzea.
Klownen influentzia handla daukat nire ipulnak kontatzerakoan.
Balna, horrek ez du esan nahi ipuln hunkigarri eta serloak kon
tatzen ez ditudanik.
1.2. Mola lortzen duzu material egokia umeei kontatzeko eta erakus
teko?
1-5. Qaur egun material izugarri dago umeentzako pentsatua. Quraso
batzuk badute ohitura beren umeekin liburuteglra Joateko eta
Ipulnak eta albumak ikusteko. Balna beste askok ez dute ohitura
hon. Eta ona da ipuln kontaketak aprobetxatzea gurasoei ikusarazteko material ugan dagoela txiklentzat ilustrazio blkainekin,
Istorlo zoragamekin... Umeei ere horrelako litjuruak edo albumak
Ikusteko gogoa plzten zaie eta ona da txikitaOk liburuteglrako
bWea erakustea, istono ederrez eta nnarrazki dotorez betenko
hambitxi hortek ikusteko. Mota eta estilo guztietako liburuak dau
de eta umeen gustu eta zaietasun anltzel erantzungo dieten
nnaterialak libunjtegletan egotea oso garrantzltsua da. Morrez
gain, Tolosako umeen litHjruteglan Jende supeijatorra daukagu

lanean. Miri asko lagundu dit materiaia bilatzen eta aukeratzen
Susana llburuteglko arduradunak. Mila esker, Susana.
I.Z. Eta oraln eskoletan ere ibiitzen zara kontu kontari...
1.5. Bal, Ibaizabal argitaletxekoekin hasi nintzen eskoletan ipulnak
kontatzen. Oinarri bat t>aneukan orain arteko esperientziarekin,
eta gutxl edo gehiago baneklen zein ipuin motak funtzionatzen
zuen txlkl-txikiekin, handixeagoektn eta gaztetxoekin. Morrez
gain, konturatu nintzen betl ez dela beharrezkoa izugarrizko ipuln
piloa edukitzea zorroan adln tarte diferentekoentzat. Batzuetan
Ipuin berberak, laburrago edo xehetasun gehlagorekln kontatuta,
edota Imintzio eta ahots moldaketa gutxiago edo gehlagorekin,
bailo zuela txikl-txikientzat eta hain txlki ez zirenentzat. Inoiz
beldurra edukitzen duzu gauza batzuk kontatzeko, pentsatuz
«hau ez al da gehlegl izango ume hauentzat, ez al da gogorregia,
edo sinpleegla izango...» Eta animatzen zara kontatzera, eta konturatzen zara izugarri gustatu zalela eta antzeko beste ipuln Cat
eskatzen dizutela. Umeak dira erakusten dlzutenak zein ipuin
mota gustatzen zalen eta zein muga kendu behar duzun zure
aurreírltzietatik.
1.2. Eskoletan ez dituzu adln guztletakoak edukiko. Morrek errazten al
du zure lana?
1.5. Bal. Mor ikasturtez ikasturte blitzen dituzte haurrak eta emanakJi
bakoitzean adin bereko haurrak dauzkazu eta hori abantaila handía da. Ipulnak adinen arabera moldatzen dituzu eta badakizu
une bakoitzean non an zaren Ipuina kontatzen. Morrek asko
errazten du kontalarlaren lana eta umeen artean enpatia handiagoa sortzen da, b>atek bane eglten t>adu, aldamenekoa ere banez hasten batta, edota t>atzuk seho-serio t>adaude. besteek ere
horlen Jarrera Imitatzen battute. Ume guztiak "onda berean" daude eta honek asko laguntzen du kontalarlaren laria ondo erama
ten.
1.2. Eta kasu hauetan nola egiten duzu ipuinen aukeraketa?
1.5. Badaude ipuln batzuk adln konkretu batzuetan kontatzea go
mendatuta daudenak. Eta honek ere nire materialen artean erat>lltzen d itu t betl eta tokl guztletan kontatzen ez baditut ere
Mortik aparte, nlk hartzen ditut ni betetzen riauten ipulnak; ganberro eta dlbertigarhak malte ditut. Balna balta ere sakonagoak
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direnak; ukitzen duten ipuinak eta gal interesgarnak Jorratzen
dituztenak; solldantatea, berdlntasuna, bortxakeria, bullylng-a...
Batzuk lortzen dltut Ibaizabal argltaletxearen materlaletatik eta
beste batzuk liburutegietatik. Qero adin bakoltzerako egokltzen
dltut Ipuin honek.
1.2. Zenbat denbora irauten dute ipulnek?
1.5. Txikiek ezin dute luzaroan arrêta mantendu. Horregatlk ipuinak
oso luzeak ez izatea komeni da. bost edo hamar minutu gehienez. Laburragoak ere Izan daitezke. Balna zortzi-hamar urtekoel
hogei minutuko Ipuln bat konta diezaiekezu, deskrlbapen gehiagorekin, behar diren azalpenetan lasal luzatuz, baina beti istorioaren haria edo interesa galtzeko arrlskunk gabe egiten baduzu.
Horregatlk dira hain inportanteak imintzloak. keinuak, aurpeglko
espreslo berezlak, ahotsaren modulazioa egoera desberdinen
aurrean...entzulea harrapatzeko.
l.Z. Zer Ikusten duzu zuk entzuleen artean, ipulna kontatzerakoan?
1-5. Kontataria beti arrêta bere entzuíegoan Jarnta dago. Entzuleen
erantzuna aurpeglan eta halen keinuetan nabantzen duzu eta
zure Jarduna halen Jarreraren ispllu bezala da. Ikusten duzunean
emozioetan zurekin batera bidaiatzen an direla, badakizu konexio
ona dagoela eta gustura daudela bai barrez bal malnak eginez,
bizitzen an direta kontatutakoa. Orokorrean esan liteke entzulegoa zoragarna dela, esker onekoa, t>ere poza eta satlsfekzioa
azaltzen dizuna momentuan. Eta horrek kontalarlaren autoestima
eta istonoak hobeto kontatzeko gnna suspertu egiten du.
i.Z. Mutil magreblar batzuekin ip>uln kontaketa bat euskaraz eta arabieraz p>restatu omen zenuen. Kontalguzu zerbait esperientzia
horretaz.
1.5. Andersenen jalotza egunean litxjruteglko eguna ospatzen da ur
terò Toiosan. 5usanak, lltxirutegiko arduradunak, Andersenen
Plzgallu magikoa izeneko Ipulna aukeratu zuen aurten, urteroko
Ipuin kontaketa eglteko. "Kotore guzüak" taldeko beglraleak
(kanpotik etomtakoekin lan egiten dutenak) Emigrazioko teknika*
narekin zeudela bitera batean, idela hauxe sortu zen; “ Zergatik ez
egin Plzgallu magikoa ipulnaren kontaketa euskaraz eta arabieraz?" Hórrela deltu zidaten eta "htolore guztiak" taldeko arduraduneklnjam ninduten harremanetan, proiektu hura aurrera erama-

teKo ardura har nezan. Talde horretako beglraleek ml mutll magreblar auKeratu zituzten. Vllal eta Ouassim. hogei-hogeita bi
urte ingurukoak. eta Ipulna ikasteari ekln genion.Oso denbora
gutxl geneukan (lau bat egun). balna bi gazteek % ZOO Jam
zuten euren aldetik. Aurrena Ipuina Ikasi behar izan zuten erdaraz
entzunda, ez baltzuten inondik Inora ezagutzen. Qero aratrferaz
kontatzeko eurek, beren kabuz. moldatu behar izan zuten ipuina.
Esperlentzia zoragarria izan zen. Bl beglraleek ere lan handla egin
zuten. Eta. azkenean. eguna Iritsitakoan. nik euskaraz kontatu
nuen eta bi magrebiarrek arabieraz, nire eta Ainhoa eta Edume
beglraleen laguntzarekln. Prestatze lana aberasgarrla izan bazen,
kontakizunaren eguneko giroa hobea izan zen oraindik, entzule
goa osatzen zuten umeen eta heiduen erantzun beroa Jaso ondoren. Umeek gustura Ikasi zituzten arabeen agurrak, diosalak
eta erret>erentzlak; 5a/am aleihum, alelHum salam i Oso gauza
hunkigarria eta polita izan zen eta toki desberdinetatik deitu
Ziguten esperientzla hura ezagutzeko. Umeek izugarn disfrutatu
zuten espenentziarekin eta bi gazte marokiarrek zer esanik ez,
jendearen erantzun posltlboa ikusita. Morregatik, integrazioaz hltz
egiten denean, horrelako gauzek ere lagundu egiten dutela kon
tuan hartu t>ehar genuke. Eta ahal bada antzeko ekltaldiak anto
latu eta eskalnl entzulego misto baü. Oso aberasgarriak dira
beraientzat eta hemengo jendearentzat ere bai. Espero dut ho
rrelako esperientzla bitxiekinjarraltuko dugula bai beraiekln (VilalOuassim, Yahla, Edurne, Ainhoa, txalo zaparrada bat zuentzat)
eta bal beste hizkuntza eta lurralde batzuetako jendearekin.
I.Z. Ipuln kontalari bezala zeln esperientzla gehiago izan dituzu?
1.5. Emakumeen berdintasunaren aldeko saioetan tokatu izan zalt
inolz ipulnak kontatzea. Orain arazo batzuen aurrean, bullylng-a,
eraso sexualak, etab direla eta, ipuln batzuk topatu nahi ditut, ga«
serio hauek ipuln bidez azaltzeko eta lantzeko ikastetxeetan
Orain arte borrokak eta joka aritzea muölen arteko gauza zela
uste genuen, balna orain nesken artean ere indarkerta kasu gero
eta gehiago ematen an dira eta honetaz guzüaz hausnarketa
egin t>eharra dago eta Ipulna oso bide egokia izan daiteke horre
tarako. horregatik, ipuin egoki t>atzuk bilatu edo asmatu nahi
ditut gal hauek ondo tratatzeko.

1.2. Idoia, Jahin dut Qallzlan ere esperientzia berezl bat bizl izan
duzuela. Konta ezazu pixka bat esperientzia horl.
I. 5. Behin, gau batean suaren inguruan bilduta geunden Ipuinak kon
tatzen. riik Ipuln bat kontatu nien han bildutakoel. Eta mutii t>at,
Qigi Izenekoa, etorri zitzaldan esanez nire ipuina asko gustatu
zitzalola eta zergatik ez nintzen Joaten Qaliziara ipuinak kontatze
ra, han jaialdi bat egiten zuteia eta. Hórrela, iaz Joan nintzen
Qaliziako herri txiki-tniki t>atera, oso blztanle gutxi zituena. Mutil
horrek, Qigik, han erosi zuen etxea eta duela bost bat urte hasl
zen udan jaialdl bat antolatzen, "Artealdea" izeneko festibaia,
Jaialdi horretan, ipuin kontalarlak, antzerkiak, dantzak, kontzertuak, klownak, musikariak... denetik egoten da herri horretan,
festibaia dagoen bitartean eta dena dirurik gabe antolatzen da.
Oholtza inprobisatu bat jartzen da Qiglren lorategian eta hantxe
egiten dira emanaldiak. Qero borda antzeko toki batean janlekua
jartzen da eta partalde guztlen artean antolatzen dira bazkarlak.
Lotarako tokiak Qigiren etxean eta herrlko Jendearen etxeetan
eta bordatan edo etxoletan antolatzen dira. Ikusten duzuenez,
Erdl Aroko antolakuntza baten antza handlagoa du garai moder
no hauetakoa baino. Hala ere, han eglten denak gauza autentikoen kutsua dauka, dena borondatez eta iluslorik handienarekin
eglten balta, laz Joan nintzen lehenengo aldiz eta aurten ere
pozik Itzull nalz nire bl alabekin. Eta gazteak izanda, ez dira
aspertu, alderantziz, izugarri disfrutatu dute; autentikotasunaren
xarma izango da. Cgunez arropa zaharrekln eta lanean ikusten
zenuen adineko emakumea, lluntze aidera, ekitaldia zegoenean,
arrop>arik dotoreenak Jantzlta ikuslko zenuen, munduko iluslorik
handienarekin. Herritarrek Izugarri lagundu digute eta izugarri
inplikatu dira proiektuan, bal etxeak uzten, baijanariak ekartzen:
tomatea, patata, piparra, bizkotnoa, ardoa, esnea, ,. Beno, esan
behar da ez dela egun bateko Jaialdla, hainbat egunetan egiten
dena baizik. Betl, festibalaren haslera egunean eta bukaera egu
nean, Qaliziako festa antolatzen da, Qaliziako folkloreko musika,
abestiak, dantzak, etabar eskainiz. Ingunjko herrietakoak ere
etortzen dira Jaialdi hauetara eta egun osoan zehar, etengabe,
gallzlar folkloreko musika, dantza, instrumentuak, taldeak antzen
dira. Azken egunean, "queimada" bat eglten da, erntualeko konjuroak eta guzti eginez. Qalnera, ikastaroak ere antolatzen dira

eta umeek pozik hartzen dute parte taller horletan, Kometak
egiten, dantzak ikasten, antzerkia egiten, marrazten edo t>este
hainbat gauzatan. Marrlgarria da jendearen partlzlpazloa: anekdota bat kontatuko dizut. Egun batean, Madriletlk etorrltako mago
baten emanklzuna zegoen eta erauntsi handl bat edo “dihjbtó'
t>at hasi zuen. Bada, nort>aitek plastiko mordo bat ekarri zuen eta
denok hantxe Iraun genuen aterklen edo plastikoen azplan emanaldia bukatu arte. Amonatxo batek ere, Rudesindak, hant><e
Jarraltzen zuen bere laurogelta hamar urterekin. Madnieko nnagoa
txundituta geratu zen eta antolatzaileari erregutu zion hurrengo
urtean ere deltzeko, ez zuelako galdu nahl jendearen atdeüh
horren erantzun jatorra eta erattatekoa izaten zuen Jalaldia. ho
rregatik, berezia da Qallziako jalaldi hau, badu zert>ait magikotih
eta Jendeak llusio biziz erantzuten du, xentimohk kobratu gat>e
Esperientzia zoragarrla da bal entzule eta bai jaialdiko partaide
tiezala bizitzen duzuna. Aurten gainera, denetik egltea egoWtu
zalt: Ipuinak kontatu, klown-en monologo t>at enoakunriean tXJ*
ruz, aurkezlea izan nintzen jalaldi osoan eta elkarrlzketak egiten
nizkien parte hartzalleel hango telebistarako. Eta batez ere ikas
egin dut pilo bat. Beraz, esperientzia ezin hobea izan da niretzat
Eta kontatutako guztiaz gain, golzetan txangoak antolatzen zizWguten inguruko lurraldeak eta txokonk politenak eta magikoenak
ezagutzeko. ññeiro de Areas da hernaren izena eta udan paradi*
su txiki bat bihurtzen da artistentzat eta ume izpirttua o ra irv ik
ere mententzen dugunontzat. Qora Artealdeko festibalal
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Bi garai, bi Orixe
JUAM LUIS ZABALA

Duela 50 urte hil zen Mikolas Ormaetxea 'Orixe', 56ko gerraren
aurretik eta geroztik idatzi zuten olerkari bakanetako bat.
2en

Qerra aurretik idatzia eta ostean argitaratua, eztabaida Iturri izan
haren 'EushdIdunaH'

36ko gerrak euskal letrek abiatua zuten susperraldia eten t>aldin
t«zuen, eten horl ondoen erakusten duten ibilbide literarioetako t>at
Mikolas Ormaetxea Or/xe-rena da, haren garalko gainerako olerkari
gehienak ez bezala — Lizardi eta Lauaxeta ez bezala batez ere— gerra
3urreko nahlz gerra osteko idazlea izan zelako. Duela 50 urte hil zen,
1961eko abuztuaren 9an, Afiorgan (Donostla, Qipuzkoa).
Llzardik eta Lauaxetak ez bezala, gainera, Orixek ez zuen gerra
aurreko bere olerki litxjru nagusia, EusHaldunak, gerra hasi baino
l ^ n argitaratu, nahlz eta ordurako Idatzia Izan. «Qerra aurreko be■áunaldl harentzat OrIxe zen euskal gauzetako jakintsurik handiena
eta baita euskal arima adierazteko idazle egokiena ere», ekam zuten
gogora Koldo Izagirrek eta ?<abler Mendiguren Ellzegik Euskal LIteratu’’áren Antología tit>uruan (Ekar, 1998). «Aberriaren pizkundean lagunduko zuen poema nazionala egiteko enkarguz erretiratu zen Blltxjtik
Orexara 1931n». Man eta orduan sortu zuen Orixek Euskaldunak,
José Ariztimuño Aitzol akullatzalle nagusi zuela, tarteka Lizardi adiskide minaren bísitajasoz.
Baina betaunaldi oso baten lanaren gailur izatera deitua zenak
oso liestelako harrera izan zuen argitaratu zenean, 1950ean. Euskal
dunak poema lllxjnjak izan zuen harrera sakon eta zorrotz aztertu
2uen Paulo Iztueta idazle eta ikertarlak Orixe auzitan Ilburuan (Utnus-

que Vasconiae, 2003), izenburutzat MtlHak zigortua duen seJgarren
atalean zehazki, kritlkarlrik Krltlkoenak kritlkatuz: «Orlneren poenrìan
gerta zekiokeen paturik galztoena, haln zuzen, 1936an kJatzi eta
1950ean argitaratu izana da. Oker honek apenas duen zuzenbkienK
noia eta ez den historia berreglten eta egllea bera, bere obrareWn
batera, bere garaian kokatzen. Horregatik, kritikarlen lehen lana [.. ]
poema honl dagokiona alderdi historiko-sozlologlkotik begi-ematea
litzateke. [...] Llteratur azterketa orok lehenagokoa du egiteko hon,
txapela bururik gabe gera ez dadin».

Aldekoak eta kontrakoak beti

Euskaldunak argitaratu zenean —^Jose Antonio Aglrre erbesteho
Jauriaritzako lehendakariak Paristik zorionak emanez igorrltako nriezuaz gairi— idazle batzuen laudorioak ere Jaso zituen Orixek; Mihel
Zaitegirena izan zen sutsuenetakoa; «Erabat esan: gure em osca
poema ortan duzu. Qure artzal, gure aizkolarl, arrantzale, nehazan ta
bertsolariak, gure erriko gizon-emakumeak t>etetzen dute gure ikus*
terrea, alai ta langllle, zindo ta sendo egunean eguneroko yardunald!
sendo ta zindoetan». Piarres Lafltteren iritziz, ordea, Euskaldunak,
ordura arteko euskarazko poema handiena izan arren, Frederic Mis
tral okzltandar idaziearen Mirèiha (Mírelo glsa zabaldu eta ezaguna)
eredugarrlaren oso azpitik geratu zen.
Onxe. Omenaldl libunj kolektlboak, nahlz eta omenezkoa izan.
«sektore batek Orlxereklko zeukan abunja, agian lehenagotik ezkutuan zekarrena, plazaratzeko abagunea» bideratu zuen, Iztuetak dioe
nez, 1965ean. «Argitalpen horrek. lehen aldiz, Orixezaleen eta bes
teen arteko zatlketa dakar».
Juan 5an Martin izan zen Euskaldunak kriökatzen gogorrenetakoa, haren «idealizazio faltsuak* galtzetsiz t>esteak beste. «Onxe-ren
errazol bakarra izan zen euskaldunon poenria nagusi bat egítea».
idatzi zuen 5an Martinek, Jakin aklizkarian, 1966an. «Eta ez zan
konturatu, bestelako errlak, bestelako errazolak bultzatuta egin zute
la. Ori jakin izan balu, ta bere burua olerkaritzat eduki, W a l t Whitman-i
Jarraltuko zlon eta ez VlOlliorl».
Lau urte geroago, Joxe Azurmendik, Jakin-eh Salbatore Mitxete*
narl eskalnitako zenbaki monografikoan, honako hau kJatzi zuen: «Cta

guk, bakan ezagutu eta sekula bizl ez dugun Euskal Merri bukollkoa
(malizlarik gabe esanda) nekez konpreni genezake. EushaldunaH
poema, esate baterako, gure zoritxarrerako izango da, baina egla
aitortuko badugu beharko dugu esan — bere goitasunak deman jartzeke— kasi Txina bezain urruti egiten zaigula askori».
Orixeren Orexako lanari buruzko bi ikuspegien berri honela
eman zuen Ibon Sarasolak EusHal literaturaren historia liburuan (Lur,
1970): *Eu5Halddur)aH fxjemari buruzko irltzlak zeharo desberdin
dira; batzurentzat euskal literaturaren obra nagusia da. Beste estremokoentzat. aldiz, Anuario de Eusko-folkore'aren numero extra bat
dirudi». Oso pareko dikotomia erakusten dute, egile bakarrarenak
'¿anagatik, Joxe Azurmendik Orlxerl buruz idatzi zituen bi liburuak:
Zer dugu Orlxeren Hontra? (Arantzazu, 1976) eta Zer dugu Orixeren
a/de? (Arantzazu, 1977).
Eusha/dunah-ek izandako harrera aztertu ondoren, azken ondo
rio gisa, ikuspegla zuzendu beharra dagoela dio Iztuetak; «Kritlkaren
öesbideraketarik handiena — neurrl batean poemaren argitalpen-urteak berak eraglna— , zera izan da: gerraurreko egoera eta espíritu
hartan idatzlrlko obra hura 1960ko gizarte-sentlkortasun eta ikuspe^ r e n arabera Juzgatu Izan dela. Kritlkarla ez da ohartu, bitarte horre
tan, euskal glzarteak aldaketa handlakjasan dituela eta euskaltzaleen
^'omunttatea, orain, orduan ez bezalako kezkek astintzen dutela. Testuinguruaren erreferentzia galtzean datza okerra*.

[>iKotomíak jarraitzen du

EusHaldunah-i t>unjzko ikuspegi kontrajarrlak agertu ziren obra
ren argitalpenaren 50. urteurrena zela-eta 2000ko urrlan Donostlan
egin zlren jardunaldletan ere. «Orixek enkarguz idatzi zuen liburu horl
eta enkargu horretan akats handl bat dago: ez da ikusi autore bat»,
esan zuen Koldo Izagirrek (BERRIA, ZOOOko urrlak 20), «Egllearen nl
^
kanpoan geratu da». Ez zen Izaglrrerekin ados agertu Patziku
Perurena: «Tíí horl gabe, ez dago Eushaldunah idazterik». Euskaldufiah-ek «irudi poetlko moderno ugari» eskaintzen ditu, Perurenaren
ustez.
Paulo Iztuetak EuskaldunaH idatzi zen garaiaren testuinguruan
irakum behar dela ohartarazi t>adu, Koldo Izagirrek gerra osteko Orixe

aldarrikatu du W . Mendeko Poesía Kaleretan harl eskainitako llbu*
ruan: «EKlllorajo zuenean Orixek hirurogeita gehiago urte zituen eta
obra zat>al bat, heldutasunean zegoen Idazlea zen. Uste izan zitekee*
naz oso bestela ordea, ezin emankorragoa gertatuko zitzaion bere
ingurunetlk lekutze horl: agindu, aholku eta presatlk libre, bere senak
eskatzen ziona idatzl ahal izan zuen. Un-untzeak llberatu egin zuen
Idazlea, eta gut^lk uste zuten malgutasunean landu zuen obra bem
bat: t»ere poesía gallena, nlk uste. Poeta zurruna zirudiena hunkitua
eta zirraragarri azalduko zalgu batean, ironiko zorrotza t>estean, liriko
mlnt>era hurrengoan».

Askotan pentsatzen dut izan nahi
dugunaren irudia ematen dugula'
Azkoitiko Hitza

Aingeruaren angeluak poesia liburua plazaratu berri du Felipe
Juaristik (Azkoltla, 1957). Poesía zeln narrazioa landu izan ditu oraln
arte. Idazteko beste Joera bat hartzen ah dela uste du, eta horl llburu
honetan nabarmentzen dela ere bal. Pasa den irailetik Euskadi Irratlko zuzendarla da,
Zergatík Aingeruaren angeluak?

Mitzjokoa delako. Aingerua eta angelua; gainera, euskaraz belamra ondo ematen du. Aingerua geratzen den tokla da angelu hon,
izkina b>at. TokJa, Aingerua, nolatait, denok barruan daukagun beste
hon da, eta askotan ez gara konturatzen. nik aingerua aipatzen dut,
oso literarioa delako, Beti aingeru on eta ahaldunaren Imdla izaten
dugu, balna azkenean gure t»arruan ^ u z a asko gertatzen direla era
kusteko metafora bat da. Qure barruan pertsona asko daudela, onak
eta txarrak, Denok nahl dugu zorlontsu izan, onak Izan, balna hon ez
dago gure esku, garen t>ezalakoak garelako, gure akats eta gure
gauza onekin, Aingerua, berriz. Ideala da, Onglaren eta galzklaren
gainetlk egon daitezke, eta guk ez.
Qtzakla askoz konplexuagoa da, eta bere baitan gauza t^ rra k
eta gauza onak dauzka. horregatlk, askotan pentsatzen dut Izan nahi
dugunaren irudla ematen dugula, balna ez garenarena. horregatlk,
gure baitan dauden pertsona honef buruzko hausnarketa da, pixka
bat.
(1) /t>«Dí0ho

(2011-07-08)

Zazpi urte pasa dira azherìengo poem a liburua argitaratu
zerìuenetik. Berria ateratzeko garaia al zen ?

Poesiak eta sortzeak bere prozesua daukate. Duela zazpl urte
idatzl nuen Begi-ikarak. eta oso gustura gelditu nlntzen liburuarekln.
hura amaitutakoan ez nuen tjeste llburu bat tdazteko ezer, balna
duela bl urteko gabonetan, idazten hasl nlntzen, eta segidan bukatu
nuen, 15 egunetan. Qero, udaberrian, aldaketa batzuk egin ntzkion.
Horregatik, askotan ez dakizu gauzak noia gertatzen diren. Begi-lka*
rak idazteko, adlbldez, urte batzuk pasa nituen, pollkl-pollki poemak
landuz, garbituz? Morrek ez du esan nahl 15 eguneko inspirazioa izan
nuenik. Inspirazioa badago, gertatzen dena da, ez dela hutsetik sor
tzen den zerbalt. Urte hauetan guztletan buruan izan ditut gal t«tzuk,
buruan bueltaka eta bueltaka, eta bat-batean atera egin dira.

Ko/do Izagirrek honakoa dio
m endeko poesia kaierak
antologian: «Inteligentziaren eta sentit>eratasunaren arteko oreka
zail horixe da Felipe Juaristiren obra». Oraingo honetan ere hori
egiten saiatu al zara?

Mik esango nuke hennen bl blde daudela, eta oraln arte eglndakoaren aldean uste dut hemen finkatze lana badagoela. Poeta bakoltzak bere oinarrlan tralektorla bera dauka, nahiz eta llburu ezberdJnak egin. Esango nuke lehengo liburuetako Felipe Juarlstl badagoela,
balna bl blde Irekltzen dira. Bata surreallsmoa da. Llburu honetan
badago joera surrealista, nabarmena, metaforak etabar. Oraln arte
gut><i landu izan dut horl. flahlago nuelako kontzeptuak landu, eta ez
irudiak.
Bestetik, mistikaren bldea Irekl dela esango nuke. Ez zentzu
erljjlosoan. MistJka, azken finean, norbera bere barruan sartu eta irten
nahl ez duenean da. Bere barruko hortik, gero barruan sartu eta
barrutik kanfxjra ateratzen den hon da.
Askatasurìaren bldeak biak diren arren, seguruenik surrealismoaren bldea hartuko dut, askoz askatasun handlagoa ematen duelako. Bata barnetik kanporakoa da. eta bestea kontzeptutik irudirakoa. Kontzeptua pentsamentua da.

Kanpoko argitaletxe batekin atera duzu tiburua,

eta gaztelaniara itzulita.
Lagun batek oraln argitaletxe bat sortu du, Malagan (Espalnia).
Aspaldltik ezagutzen dut, eta liburu bat eskatu zidan. Masieran, edo
zein llburu nahl zuen; oraln arte argltaratutakoren bat gaztelaniara
Itzuitzea, alegia. Balna esan nion horl ez zitzaldala oso fórmala iru
ditzen, artista batek betl zerbalt eman behar duelako. Argltaratu
gabeko liburu bat eglngo niola esan nion, beraz, Berak lagundu zidan
ttzultzen, eta tonu anitzak ditu, neum batean. Mtretzako pozgarrla da
Malagako argitaletxe batek llburu bat euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzea. Cdukltzeko llburu oso txukun eta oso pollta da galnera, Azke
nean, zera esaten duzu: «Poesía zertarako da» Bada, lagunentzako?
Lagunen zirkulotik aurrera Joaten baldln bada, hori irabazten duzu.

Gazte literaturan ere asko idatzitakoa zara.
Bi erem u ezberdin izango dira, ezta?

Ezberdinak dira, bal. Balna bletan dago hltzaren jolasa, Qazte
literaturan gauza bera gertatzen da, Askotan pentsatu izan da haurrart liburu senoak eman behar zaizklola, eta nik uste dut oker gabiltzala.
Izan ere, serioa t>etlkoa da, tristea, Jolasteko liburuak eman behar
zaizklola uste dut. Qaral horretan, behintzat, bal; gero berak aukeratuko du bidea. Meuk ere idatzl ditut beste joerako liburuak, baina
orain uste dut disfrutatzeko idatzl behar direla. Azkenean, dlsfrutatzeko da. Morberak disfrutatu behar du Idazten. Azken liburua
•dazten gozatu dut. Idazterakoan antzematen da horl, eta irakurtzen
duenak ere hartzen du zure gozamenetik zert>alt. Liburu bat hartzen
baduzu, liburua kopromlsoz edo gogo gabe Idatzla dagoen ikusten
da. Llburu bat gogoarekin eta pozik idatzlta baldln badago, berrlz,
insten da irakurlearengar«.
Maurrak gu baino argiagoak dira; oso garbl daukat. Maiek liburu
ta t hartu eta gozatu egin nahl dute. Mod ezln da alderatu helduentza^ parametroekln.
Melduak llburu bat irakurrltakoan, zera esaten du: «Jo, llburu hau
txorakeria hutsa da, balna zenbat disfrutatu dudan». Beste iritzi bat,
t>eni2 , honakoa da; «Zenbat ikasi dudan liburu honekin». Mlk heiduen
literaturan nahlago dut bigarrena; hau da, jendean beste zerbait
ernan nahi dtot. Balna gazte literaturan» Jendeak ez du Irakurtzen.

Zalla da zer eman behar diozun jakitea. Pedagogia asko egiten da
llburuetan, eta oraln ez dakit horl egin behar den. Lehen hala neukan
arren, oraln ez daukat oso garbi, hobe da llburu eder bat ematea
gazte batl, eta gero berak Ikuslko du zer egin. Mire ustez, ez da
egokia balore batzuk edo besteak erakusten aritzea.

Telesforo Monzonen ohoretan
J. OSTOLAZA

Larraine
Zuberoako mendien artean, Orhiren magalean, Sakartea eta
BortHuren ingurumarlan kokatzen da Larraineko herrla. 217 bizizale
ditu gaur egun, -W. mende hasieran milatik gora zituenean-, t>aina
nekazaritza eta olhangintzaren krisiak herrla odolustera eraman du.
600 metrotik gora dagoen herri honek bere urteko ekitaldirtk
garrantzitsuena ospatuko du gaur: Telesforo Momon pastorala, Bergaran 1904. urtean sortu zen euskal politikarl eta kultur eragllearen
bizitza eta borrokak erakutsiko dituzte larraindarrek pastora! edo trajerlaren bitartez. 3 ordu t>alno gehiago Iraunen duen herrl antzerkiak
97 herrlko aktore, 17 dantzarl eta 14 muslkarl izango ditu taulagalnean, eta zazpl hi!at>etez egin lana erakutsiko dute.
Larraineko herrlak duela 20 urte montatu zuen azken pastorala.
Ordungo hartan Femando Aire >^lbador, Urepeleko artzain eta
bertsolarla Izan zen pastoralaren gala eta l'toger Idiart zenak Idatzi
zuen. Qaur emango duten pastorala Jean Borda>«r Arroklagako Ida
zte eta muslkartak Idatzl du Monzonen bizitza ardatz izanik. Bordaxarrek Monzonen papera antzeztu zuen 1995ean, Arroklagan eskalni
zuten Agirre Presidentea pastoralean, Jean Louis Davantek tdatzia.
Ordudanik beti izan du Monzonen pertsorìala barnean litzatua, eta
pastora! bat idaztea otu zitzaion Bergarako politlkaria ohoratzeko xedez.
Larraineko herrlak duela 20 urte prestatu pastoralararen aurretik
beste hiru eman zituen W.mendean: tliru martirloak izenekoa
1901ean, Jeanne d'Arc 1922an eta tlapoleon 1953ean, Pastoraien
izentxjruak irakum besterik ez dago jaWteko zer noiako galetaz

atontzen ziren pastoralak Joan den mende erditsura arte. Frantziaho
pertsonala mitlkoak edo eliza ingurukoak ziren pastoral eglleen galak.
Pollkl-pollkl tematlka aldatuz Joan da eta Euskal Merriko pertsona«
indartsuek hartu dute protagonismo nagusia: Etxahun kot>lakarla
(1953), Mataiaz (1955), Berreterretx (1958), 5ant><o Azkarra (1963),
Kimena (1979), Iparraglrre (1980), Agosti Kaho (1988), Marlzpe
(1991), Sabino Arana (1996), Et><ahun Irurl (2001) edo ííahakoa
(2010), t>esteak beste. Pastoral idazleen eragina nabarmena izan da
aldaketa horretan eta azken hamarkadetako pastoral idazle nagusienak honakoak izan dira: Junes Casenavek, hamar pastoral Idatzirik;
Jean Louis Davantek sel; Pierre Paul Berzaitzek bost, eta gainontzekoek bat edo bl Idatzi dituzte: Allande Agergarai, Jean Mii<el
Bedaxagar, Roger Idlart, Patrick Kehellle Kanpo, Miko Etxart edo Do
minika Rekalt, besteak beste. Telesforo Monzon pastorala Jean Pierra Rekaltek oholtzaratu du eta sujet edo protagonista nagusia Domi
nique Urruty Izanen da, Jean Louis Araburu aritu delarik kantariak
treba-tzen. Orotara 12 kanta entzungo dira pastoralean, gehienak
Monzonek Idatzi zituenak: Batdsuna, ftziarren semea, edo pastorata
Ireklko duen tlik euskdrari bai. Jean Bordaxar pastoralaren idazleak
bost kanta ere moldatu ditu berezlkl gaurko, eta Jean-Do Irlart herritarrak pastorala bukatzeko kantatuko den abestia asmatu du.
Telesforo Monzon Ipar Euskal Merrlan hit zen, Baionan, haln zu
zen ere, 1981ean, duela 30 urte. Espainlako Gerla Zibila plztu ondoren, erbesteko euskal gobernuan izan zen Pansen. 1953. urtean
Euzko Alderdi Jeitzatetik aldendu eta ezkerreko at>ertzateengana hurblltzen hasl zen. eta 1969. urtean euskal errefuxlatu polltikoak sustengatzeko Anal Artea elkartea sortu zuen Donlbane Lohlzunen. Ipar
Euskal Merria ederki ezagutzen zuen Monzonek, eta alde batetìk bes
tera ibiltzen zen euskal kuttur ekimenak akullatzen: antzerkigintza eta
kantagintza. batez ere. Berak zituen Pantxoa eta Pelo kantuaren
mundura erakarri eta bere kanten hitzak eskalni zizkien. Antzerki
tanak ere idatzi zituen Iparraldeko taldeentzat. denak ere, mezu poWtiko azkarrarekin. Sebastian Ithurrlague Larralneko alkatearen ustez
Monzon pastoralarl esker, larraindarrek duten Identitate eta at?<ekimendu handia agerian geldituko da: "Ohorea da; harro gaude Monzonen pertsonala erakutsiko dugulako, pertsona horrek alnitz egin
zuelako Euskal Merrlarengatik eta euskal lurraldeagatik*.
Monzon pastorala 15.30ean haslko da eta 3.800 pertsonentza-

ko tokia prestatu dute Larralnen. Txartelak 13 eurotan salgai dira,
hurrengo larunbatean, hilaren 13an, berrlro emango dute pastorala
Larrainen eta irailean Bergaran eskainiko dute, Qaurko egltaraua golzeko lO.SOean hasiko da, pastoraleko arlzaleekiko mezarekin. Ondo
ren karrika itzulta eglngo da, bazkarla 12.50ean eta pastoralaren
agerraldia 15.30ean izango da. Egun pasa osoa.
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Gazteon aurretik, zaharraK
Am atiño

Auskalo gero 50eko hamarkadak ezer eskaini ote zuen, baina
Pako 5uduperl behintzat 800 orrialde estu-mestu betetzeko besteko
materiale eman dio, hiru liburukitan: I. Mizkuntza eta ideologia eztabaidak; II. Kazetarltza eta saiakera; 111. Antzerkla eta hamarkadaren
eztabaidak. Mlrurak ere ezlnt>estekoak ondotik etorri zen 60ko hamarkada ulertzeko.
"Egla esan, 50. urteen misteriorik ez dago, balna ezagutzen ez
dena mlsterloa izaten da. Mik neuk esan izan d u t garal hartan euska
raz ezer ez zegoela. Orain bistan gelditzen da, nik ez nuela ezer
ezagutzen, esan izan beharko nukeela." Mona Joxe Azurmendi 70
urteko ^zte aren aitorpena 50eho hamarhadako eusHal literatura
(Pako Sudupe. Utrlusque Wasconlae, 2011) saiakeraren hitzaurrean.
Eta ezarri: “ Oraln batez ere gazteok gogoratzen ditugu, baina
gazteon aurretik 'zaharrak' egon dira, beraiek Izan dira gerrosteko
mugimendua eta Joera bemak martxan jarri dituztenak".
Pako 5uduperen lan Ikaragarri eta emaltz sinesgaitz honek ha
ren tesia du oinarritzat eta egileak berak aitortzen duenez, exhausübo samarra da, Tesla eta exhaustlboa ez dtra betl ere ezein idazlan
irakurtzeari ekiteko aurkezpenik onenak baina, behar bada, aproposenak literatura aintzakotzat hartu eta "aurrera eglteko atzera begiratzeak kalterik ez dakarrela uste duten" irakurleentzat.
Mordoxka dira Sudupek hiru liburuklotan zehar aipatzen dituen
idazleak baina aurkibldeetan berrogeita hamablren taten izenak zenbatu d itu t zeinetatlk nik hogeita hanriabi edo aurrez aurre ezagutu
nituen 1965etlk 1975era bitartean, eta euretartk sei behintzat orain
dik ere bizl dlren.

Joan doan garalaren altxor esKerga da Pako Sudupek bildu diguna. Ez, segurutik, hasi eta buka irakurtzeko, baina bal, ordea, eskue*
ran gordetzeko, tarteka-marteka nondik heldu izateko. Sarreran apa)
asko debile principlum m elior fortuna sequatur dioen arren, nekez
esango du inork haslera ahula edo makala denik, alderantziz t>aizik.
Eta gainera, amaieran adierazi bezala, ezint>estekoa ondotlk etorri
zen 60ko hamarkada ulertzen laguntzeko.

Kritikak eta erreseinak
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Zubi bat Orinaren gainean
KARL05 ZABALA

Ivo Andritx (Karlos Zabala). Elkarlanean, 5.L. Argitaletxea, 2010. Lite
ratura unlbertsaia, 151. I5ßri: 978-84-9783-942-6. 504 orrial
de. (Oharra: Armiarma-tik hartua)
Drina ibaia Bosnian dago. Erdl Aroan Turkiar Inperioko Bisir Han
diak Drina ibal horretan Vixegrad aldean zubi bat eraikitzeko agindua
eman zuen, eta handik I. Qerrate Mundialaren haslerara arte etnia eta
eriyio desberdinetako vixegradarrek izandako bizipenen kronika da
Zubi bat Orinaren gainean.
Nobela honen egllea Ivo Andritx da eta Karlos Zabalak euskaratu
du. Irakurri ondoren, batek erraz ulertuko du zergatik Andritxl Nobel
5arla eman zloten eta zergatik eskainí dioten Karlos Zabalari lan
honen ardura.
Llburu bat Irakurtzeko ohizko arrazoletatik aparte, llburu honek,
nire ustez, t>erezi egiten duten bi pizgarri dauzka:
Mahaigaineratzen duen eztabaida ideologikoa

Zubi bat Dñnaren gainean, ez da gertaera historiko militarren
zerrenda nobelatua. Qiza aiurriaz eta glzakiaren izaeraz dihardu, egu
neroko bizitzaz. riobelan, garal desberdinetan eta egoera politiko
destjerdinetan bizltzea suertatzen zaien sinesmen, kultur eta ohitura
ezberdinetako turkiar, bosniar, serbiar, Judu, Ijitu, hungariar, austrlarrak agertzen zalzkigu. Lurra noren esku dagoen ez da kontua, denak
lur horretakoak taitira. Euren atxeklpen etnikoa edo eriyiosoa baino
garrantzitsuagoa da besteekiko harremanak, maitasuna, zoriontasur«, giza mlseriak, gerra edo heriotza nola bizl duten. Andritxek Qlasintsaninen ahotan garbi adierazten digu, nazionalismo ukatzaileak

giza miseria eta pertsonen harrokeria ideologiaz mozorrotu besterik
egiten ez duela. Egileak behln baino gehlagotan sentlarazten gaitu
alderral dabllen Juduaren lekuan, biktlmaren lekuan hain zuzen,
etniaz edo erlljioz aldatzen joango dena, borreroarenaren arabera.
Bereziki gogorrak dira paldoango sarketaren deskribapena eta ama
kristauen mlnarena odol zergaren ordatnerako karabanen atzean.
Andrltxek nobela idatzi zuenetik ia 70 urte pasa dira eta egun
Bosnian eztabaida hori ez dute galnditu eta munduko beste leku
askotan ere ez. Ezta hemen ere.
Euskaraz g o i mailako testu bat irakurtzea eta esperientzia
atsegiria t>ateragarriak direla ahazteho bidean dauden
irakurleentzat, iritziz aldatzeko aukera bat.

Ez dugu baloratzen itzultzaileen lana: Askotan, hiru edo lau hi
zkuntza menperatu behar dituzte esaldi baten benetako esanahia
ezagutzeko, egileak esaldi horretan iradoki nahl zuena ulertzeko, eta
horl, estilo eta doinu originala mantenduz eta nobelaren tonu orokorrarekiko gorabehera gehiegi gabe. Irakurlearl, adibidez, pope ortodo
xo baten hitzak irakurtzean, Alkain burura baletorkio, akabo. Zabala
inondik ere ez da errazkerian erori, bal aukeraketa lexikoaz, baijoskeraz oso Itzulpen orekatua lortu du; testu landua, neurrian esigentea
eta aberatsa da, Baina, bestalde, eta honi nik pertsonalki oraindik
ballo handiagoa ematen diot, bertako zenbait abangoardistak darabilen eta "Exorzlsta" filmaren protagonista ahoskatzera ere ausar*
tuko ez lltzatekeen berbasalda ulertezin eta pedantearen arrasto txikiena ere ez dago itzulpen honetan: nobela hau ipuln bat bezala
irakurtzen da. Oso irakurketa eta isuri atseginak ditu.
Monela, Karlos Zabalari esker, euskaldunok ere, gure hitzekin
eta atseginez, Andritxen zubtaren esanahia ulertzeko aukera dau
kagu.
Blzi garen leku eta garairako, ezln aproposagoa.

Bi egunkari
bakar batean
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M u s e o bat b a in o askoz
e re gehiago!

ETORTZEN BAZARA
EZ DUZU ALDE EGIN
NAHI IZANGO!
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