Hegats
LITERATUR ALDI⁚KARIA . 9 . ⁚ENBAKIA . URTARRILA. 1994

9
A U R K I B I D EA
HAUR LITERATURA⁚
(1 993ko urrian Gasteizen egindako jardunaldiak)

9
Haur poesia: soinutik irudira
Juan Kruz Igerabi e

19
Ertainetako gazteen irakurketa gustu- isgustuak
Mari Jose Olaziregi
49
Haur literaturaren argitalpengintza
Xabier Men iguren
63
Abarkapetik Liburupera
Patxi ⁚ubizarreta
77
⁚arauztik atorren artista bat naiz ni
MAHAINGURUA
Xabier Etxaniz
Anjel Lertxun i, Txiliku, Joxean Ormazabal, Juan Martin Elexpuru .

---

SARRERA

Haur literaturazmintzatu ziren zenbait i azle eta kritikari 1993ko urriaren 18tik
22ra bitartean Gasteizen gai honetaz egin ziren jar unal ietan, eta bertan
esan akoak bil u itugu Hegats al izkariaren ale berezi honetan. U ako Euskal
Unibertsitateko Literatura Saila, OEPLI nazioarteko erakun earen euskal orezkaritza en Galtzagorri tal ea eta Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza
eta Literaturaren Di aktikako Saila izan ziren jar unal ien antolatzaile, eta
Gasteizko Flori a kultur etxean egin ziren hitzal i eta mahainguruak.
Juan Kruz Igerabi e izan zen jar unal iak zabal u zituena, urriaren 18ko
ilunabarrean, Haur poesia: soinutik iru ira gaitzat harturik. Biharamunean Mari
Jose Olaziregi izan zen hizlari, Ertainetako gazteen irakurketa gustu- isgustuak
aipatuz . Urriaren 20an Xabier Men iguren Elizegiren txan a izan zen, eta Haur
literaturaren argitalpengintza eguneko gaia. Azken hitzal ia Patxi ⁚ubizarretak
egin zuen, urriaren 21ean, honako gai hau aukeratuta : Abarkapetik Liburupera .
A ibi e bat eta bizpahiru on orio.
Azkenik, amaitzeko, orain ela 20 urte inguru, ikastolaren mugimen uen
hastapenetan, ⁚arauzko ikastolan irakasle izan ziren lau euskal i azleren partai etza
izan zuen mahaingurua egin zen . Xabier Etxaniz i azle oñatiarraren lana izan zen
protagonistatzat Anjel Lertxun i, Txiliku, Joxean Ormazabal eta Juan Martin
Elexpuru izan zituen mahaingurua mo eratzea .
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Sarrera
Hitza haragi egin zeneko esaera biblikoari arreta jartzen ba iogu,
ba iru i ezerezetik agerpenerako bi ean lehen maila soinuak hartzen uela; on oren ator haragiztatzea : itxura, neurria, kolorea. . .
Haurra ere itsu a jaioberritan, eta soinuen bi ez mintzatzen
zaio ingurua, iru itan agertu baino lehen . Hizkuntza ere hala,
soinuz abailtzen zaio gainera, iru i mentalak agertu baino lehenago. Hasieran, mintzaira zurrumurru gozoa a haurrarentzat, noiz
e o noiz mingotsa agian ; hitzen erreka oa ahotik belarrira eta
hitzen errekan murgiltzen a haurra, ena belarri, hitz bakoitzaren
esanahiaren axolarik gabe . Eta soinuen erreka horretan hasten a
txaplaka, bereak iren soinuak tartekatzen ; eta soinu horiek a ierazpen musikaletik (intentsitate, oinu, erritmo . . .) erreferentziazko esanahia zehazten hasten ira.
Eta poesiaren agerpenean bizi-bizirik agertuko ira bi norabi e
ei itzakegunak : belarriaren norabi ea, zeinak soinuen errekan
murgiltzera baikaramatza, eta erreka horren baitan joateak hartzen
baitu lehen mailako a ierazkortasuna; eta iru iaren norabi ea,
begiarekin lotu uguna, zeinak hitzekin iru iak zehaztera
baikaramatza eta, norabi e horretan, izen atzeak hartzen baitu
lehen mailako a ierazkortasuna .
Ilargi, ilargitxo,
amantal zuri una.
Ilargi, ilargitxo :
jantzi lepo-i una.

Haurpoesia: soinutik iru ira

A

1 . Haur poesia eta belarria
Gorago aipaturiko lehen bi eak amaren altzoaren bizipena ekarriko u gure baitara . Gehiago orain ik, amaren sabeleko gozotasuna soinuz eta erritmoz musikal ua ago ; batez ere, bihotzaren
erritmoa gailentzen a beste soinu guztien gainetik . Beraz, biko
erritmoak eragin berezia izango u haurrarengan, amatasunezko
babesaren bizipena berbizterakoan . Biko erritmoarekin batera oinukera gozoa, gorabera han iegirik gabea, eta hots epela izango
itugu . Biko erritmo gogorrak, gorabehera han iko oinukerarekin eta hots zorrotzekin batera, sabel horrekiko jokabi e gatazkatsua a ierazten u; sabelal iaren une guztiak ez izan nonbait epel
eta erosoak (batez ere haurgintza oinazeen garaian) .
Musikaltasunaren bi eak, nolabait, esanahi kontzeptualaren
menpetik ihes egiteko aukera eskaintzen igu, enboran atzera
jotzeko aukera . Soinuaren bi ea jatorrirako bi ea a, soinuaren
bi eak gure sorlekura garamatza, gure non ikakoa a ierazten igu,
antzinatasunarekin zerikusia aukan foku mentala bihurtzen zaigu. A ierazgarria a nola zibilizatu gabeko kultura batzutan poetek
bere eginkizun esataria ibaiaren iru iarekin iru ikatzen uten;
esanahia eta mezua ibai horren joateak osatzen u eta ez hitz eta
esanahien gehiketaz osaturiko multzoak . Baina, soinuaren bi eak
areago ere eraman gaitzake, soinua haragiztatu gabe zegoeneko
egoerara agian ; forma eta koloreak baino lehenagoko soinuzko
esperientzia mistikora . Azken hauek hitz potoloegiak ira beharbaa gure buru mugatuontzat ; eta guretzak potoloak bal in ba ira,
nola ez haurren buru bera eta ttiki horientzat? Baina haurrak ez
akit gu baino kapazago ez ote iren horrelakoak bizi izateko,
nahiz ez jakin kontzeptuz eta hitz bihurriz a ierazten .
Tokin, tokin, mailara,
enen entzungarri .
Tokin, tokia, mailua,
lanaren eztarri .
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1.1 . Entzuten ikastea a poesiaren lehen pausoa .
Poesiaren soinuak eguneroko hots arruntak izan aitezke, baina
ez ute inoiz eguneroko horiek bezala funtzionatuko ; gure barnean
oihartzuna sortzea baita poesiazko soinuen egitekoa, eta oihartzunak iren une beretik errealitate fisikotik errealitate animikora,
iru imenaren mun ura . .. sartzen baitira .
Gure barnea, or ea, oihartzun ez iren garrasiz beterik ago,
eguneroko bizitzari aurre egiteko garrasiz, gure ezinari eta grinei
erantzun emateko garrasiz . . . Eta zarata guzti horrek oihartzunen
oinua ito egiten u gehienetan . Eta, or uan, oihartzunek lotan
ametsetan ari garenean hartzen ute leku, era zalapartatsuan .
Poesiaren eginkizunetako bat izan aiteke oihartzunezko oinu
horiek ezagutzen joatea eta ibai eroso eta emankorretan zehar
bi eratzea . Haur poesiaren eginkizun han ia a hori . Noski, haur
poesiaren eremua asko he atzen a horrela, guztiok ezagutzen
itugun piezatxo poetiko berezi eta jostari horiek baino haruntzago .
Soinu artikulatu bat, kontsonante nahiz bokala izan, zarata bat,
poesiaren eremu bilakatzen a, oihartzun giroa sortzen zaionean .
Soinu lo itik finerako bi ea a hori . Barne zarata baretzen
ikasiz gero, oihartzunezko soinuak bilatzen has gaitezke, gero eta
finagoak. Eta barne-belarriaren finezia soinuen ttikiagoan hon oratzen oan heinean, oihartzunaren in arra, he apena, eta harunztasuna (antzinatasuna, jatorri in arra) areagotu egingo ira .
Bistan
nahi izan

a lehen jokabi etzat jokabi e introspektiboa azal u
ugula . Goazen orain kanporatzeari buruz mintzatzera .
Danborrak gogor ari ira,
ai, kuttun, kunttunka,
plazako ertzari begira,
ai, kuttun, kuttunka .
Er ian negarrez ago
ume eroria,
urre gorriaz auka
bil urik gerria .
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Danborrak gogor ari ira,
ai, kuttun, kuttunka,
plazako ertzari begira,
ai, kuttun, kuttunka .
Haren abarkak ira
lokarriz estuak,
lokarriz estu baina
orpoan faltsuak .
Danborrak gogor ari ira,
ai, kuttun, kuttunka,
plazako ertzari begira,
ai, kuttun, kuttunka.

1.2. Soinua eta imintzioa

Ba ugu gizakiok
joera. Oihartzunekin
Jatorri hori orainera
Horretarako egiten

barnean aramaguna kanporatu beharreko
atzera, jatorrira jotzearekin ez ugu aski .
ekarri nahi ugu, hemen bertan proiektatu .
ugu soinu, horretarako egiten ugu hitz .

Lehen mailan, soinua gorputzean haragiztatzen a, bere proiekzioan. Ba ira sabeleko soinuak, ba ira bihotzekoak, ba ira bizkarreko soinuak, ba ira burukoak, ba ira behatzeko soinuak, ba ira
belaunekoak, ba ira hortzetakoak, zintzurrekoak, giltzurrunetakoak. . .
Egiten ugun soinu bakoitzak gorputzean hartzen u leku, eta
gorputzaren mugimen uak ba iru i soinua bil u eta kanporatzen
laguntzen iola. Ba a anitz eskola soinua eta gorputzaren arteko
mugimen ua lotzen saiatzen ena. Antzerkiaren mun uan lehen
mailako ar ura a hori.
Haurrak, bere al etik, tra izionalki poesia jokuaren barruan
sartu izan u; saltoa, itzulinguruka ibiltzea, beso eta eskuekiko
jokuak izan ira hitzaren lagun .
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Un, o, ba, biroba, ari ira ezkaratzean
bi lagun ttiki eta Ma i,
korruan, esku eman a elkarri.
Sinbirinbon entzuten a eskilaretan.
Txingurri bat abil borobilaren er ian eta,
un, o, ba, birobi . . . jira eta jira abiltza
Ma i eta bi lagun ttiki .
Bizitzaren leihoak ikusten itu txingurriak
haien begietan, lero biroban, biroban . . .
Pozaren masustak ira haien begininiak .
Opil bana eskuan, biran, biran, lera . . .
apurrak atoz behera, borobil borobilera.
Jira eta jira ari ira
Bi lagun ttiki eta Ma i.
Eginbehar zohar batgogoratzen zaio
bapatean txingurriari,
sinbirinba, sinbirinbi,
eta hor oa ogi apurren bila,
garraio hasteko asmoz,
borobilaren er itik al en uz.
Bi lagun ttiki eta Ma

i

etengabe ari ira, jira i bestal era,
borobilean jira eta jira, besoak zabal,
mun uari bueltak ematen lagun uz bezala .
Txingurria borobileko ogiapurrak biltzera oa.
Ma i eta bi lagun ttikien oinek,
ttapaka, ttapaka,
zapal uko ote, ez ote, inurria?
⁚irkulua eta erra ioa.
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2 . Haur poesia eta iru ia
Iru iak aurrerabi ea a ierazten igu. Soinuen ibai efinigabe
horretan ertzak osatzen hasten gara ; ertzak osatu, itxura eman,
kolorea jarri; gauzak izen atzen ari gara, efinizioak osatzen . Soinuaren haragiztatze prozesuak iru iz mugatzera garamatza . Iruiaren bi eak erakusten io haurrari aurrerabi ea; etengabe zehaztea,
aztertzea, para igmak osatzea . . . izango a bizitza osorako hazkun e
mentalak izango uen eginkizuna .
Haurrak, or ea, poesian aurrerabi eak eta altzora lotzen uen
haria lotu behar itu; beharko itu era bateko zein besteko poemak,
e o bi gauzak eskaintzen izkioten poemak, orainean enbora
guztiak bil uz.
Soinuak ahaztutako bi ea berreskuratzen laguntzen igu; iruiak, orain ik ezagutzen ez itugun bi eak mentalki osatzen . Iruiak gauza ezagunei oihartzun berriak atera nahi izkie . Doinu
berriena ere zaharregia a, iru i zaharrena ere berriegia .
Belar ian loreak altxa ira
zurekin saltoka ibiltzera.
Ez ira, ez, loreak:
Tximeletak atozkizu al era.
2. 1. Iru ia, haurraren a imenaren elikagai
Poesiak, oihartzun lana baino haruntzago, jolasaren lana baino
haruntzago, ba u beste eginkizunik ere: ezagutzea, a ibi ez. Baina
poesiaren ezagutza ez a ezagupen intelektualera mugatzen ; poesiaren ar uretako bat mugak baino haruntzago legokeena ezagutzen saiatzea a, ezezaguna zaiguna izen atzen saiatzen a. Horregatik a mugagabea poesiaren eremua, ezagutzen ez ugunak ez
baitu amaierarik . Eguzkiaren azpian ezer berririk ez agoela esan
ohi ugu, eta zentzu batean egia a hori ; baina, eguzkiak berak ez
u izpi bat bestearen ber in-ber ina bi altzen . Bestal e, eguzkiaren azpian agoena beti bera iru itzen bazaigu ere, horren ezagutza
amaierarik gabea a guretzat .
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Poesian ezagutzeko bi e bat iru ia a . Haur poesian iru iaren
oinarrian analogiak egon ohi ira . Alegia, guk ezagutzen itugun
ohizko gertakizunak beste egoera eta elementu ezezagun batzuri
erantsten izkiegu, horrela gure jakintzaren eremua he atuz, eta
gauzen eta gertakizunen al e eta ñabar ura berriak aurkituz.
Guk haurrari iru i poetikoak eskaintzen ba izkiogu, ez gara
bakarrik haren a ierazpi e aukerak ugaltzen ari ; haurraren ezagupen in arra ere zuzpertzen ari gara .
Noski, iru iak poesian ez ira intelektual hutsak izaten normalean . Batez ere, bizipenez jositakoak izan ohi ira iru i poetikoak.
Jakintza bizia a, haragian txertatzen ena, jakintza poetikoa.
Eskolak eskaini ohi uen jakintza urrun u, hoztu eta aseptikoari
beste imentsio bat eskaintzen io .
Belar izutuak
ira
mattinsaltoak.
2.2. Iru i poetikoa: ni eta gu
Iru i poetikoak lehen mailan inguruarekiko harri ura eta bizipenezko jakintza a ierazten ba itu, bigarren maila batean sinbolo
bihurtzera jotzen u.
Norberagan ik besteenganako bi ea a iru i poetikoarena .
Gauzen eta gertakizunen al e bitxienak aurkituz aritzen a ni
poetikoa, eta etengabe berritzen u bere eremu hori . Alabaina,
besteak ere horretan ari irela e o ari izanak irela kontutan izanik,
iru i poetikoak maiz jakintza puntu batzuren inguruan biltzen
ira, eta sinboloa osatzen ute. Ba iru i guztiok antzeko bizikizuna
a ierazi nahi uguna, ba iru i guztiok bat gatozena, ba iru i
guztiok nabari izan uguna zerbait oinarrizkoa, orokorra . . . Hala
ere, inoiz ezin itxi erabat sinboloaren ezagutza eremua ; beti geratzen a sinboloa gauzatzeko al eren bat zehaztugabea. Azken batean, sinboloaren eremua iru ipenarena baita .
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'

Haurrak iru i hutsetik iru i sinbolikora egiten uen bi ean
(iru i poetikoak beti izan ohi u nolabaiteko karga sinbolikoa
baina) tra izioak, historia, mun ua ezagutzeko ikuspegiak bereganatzen itu. Sozializazio bi ea a sinboloarena ; erro sakonak
ituen bi ea, hain zuzen . Sinboloak lurraren eta gizakiaren historiarekin lotzen u haurra . Sinboloaren sozializazioa pertsonekiko
eta gauzekiko momentuko sozializazio utilitaristatik nahiko urrun
ago; gizakiaren eta iza iaren historia inplikatzen baititu, nolabait
norberaren eta besteen arteko ezber intasuna hautsi, inguruarekiko
gutasunaren eta batasunaren bizipena bultzatuz .
Nire laguna non gor e ote en
ez akit
aurpegi bat irrika ari zait
errekatik.
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* Bi hitz sarrera mo uan.`

Askotan entzun izan itugu geure literatura-irakurleen inguruko
iritzi eta baieztapenak . Ezagunak itugu, halaber, gure literaturaren «osasunaren» inguruan he aturik au en hainbat uste eta
hipotesi : «Euskal Literaturaren irakurlegoa eskoletan eta unibertsitateetan ago, eta gehienetan, beharrak eragin ako irakurlez osatua ago»; «Gure artean literaturzale gutxi agoenez, hizkuntza
maila hobetzearren egiten ira irakurketa gehienak . . .»
Baina nola esan zerbait gure irakurleen nolakotasunaz hauen
inguruko azterketarik ezagutzen ez enean? Helburu berri honekin
eman genion hasiera jarraian azaltzen ugun inkesta honi . Literatura
komunikazio ekintza ela gogoratuz, bertan parte hartzen uten
hiru elementuetatik (i azlea, obra, irakurlea) azkenekoa ugu,
u arik gabe, helgaitzena suertatzen ena.
Gauzak horrela, liburuaren izaera irekia maiz gogoratzen en
garai hauetan, irakurlearengana hurbiltzeko saioek oinarrizko
zailtasun batekin egiten ute topo: liburu kopurua neurgarria en
bitartean, irakurle kopurua eta beraiek burutzen ituzten irakurketa
kontaezinak, ihes egiten igute eskuetatik.
⁚ailtasunak zailtasun, inkesta bat eitea iru itu zitzaigun
egokiena irakurleen zaletasunak eta irakurketa-maiztasunak jakiteko .
Alabaina, inkestak «egingarria» izan behar zuen, populazio mugatu
bati zuzen ua eta pertsona bakar batek burutu zezakeena .
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1 . Jarraian atorrena 1993ko
urrian UEUk antolaturiko
Haur eta Gazte-Literatura
Ihar °°alaietan esan akoen
al akia e o ateke . Bertan
gaur egungo ertainetako
euskal gazteen irakurketaohituren inguruan geuk
proposatutakoez gain, bertara joan ~renekin eztabaia eta kontu ugari izateko
aukera e uki genuen .
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Hori horrela izanik, eta azterkizun zena mugatu nahian, ere u
euskal unetako ertainetako ikasleengana zuzentzea eliberatu genuen . Tal e hau, gure eguneroko zereginetik hurbil egoteaz gainera, kopuruz mugatua zelako . Beraz, inkestaren bi ez ere u euskalunetako euskal ikasleen irakurketa ohitura eta gustuei buruzko
atuak lortuko genituen .
Helburua hori izanik, lehen esan bezala, ikasleek beraien
ikasgeletan bete zezaketen gal aketa prestatu genuen ikerketaren
helburuei erantzungo zizkien atuak bil u ahal izateko . Aipatu
gal eketa hau prestatzeko garaian irakurketa ohiturei buruz
eskuartean genuen zenbait inkestaz baliatu ginen, besteak beste,

Ere uak ere u, argi zegoen beste inkesten a ibi ea abiapuntu
gisara ongi zetorkigukeela, baina bazirela gure kasuan aipatu
inkestetan kontutan hartzen ez ziren zenbait ezaugarri :
a) Batetik, inkesta populazio eskolatura bi eratua egoteak
emaitzen inguruan kontutan hartu beharreko tasun nagusienetakoa
eskaintzen zuen : ikasleek eskolatuak izan ezezik orain ik orain
beren ikasketak burutzen zihar utenez, argi zegoen irakurketa
estetikoa eta irakurketa funtzionala (helburu aka emikoei
erantzuten iena kasu honetan) bata bestearengan ik oso hurbil
ibiliko zirela .
b) Inkestak bere gain hartzen uen populazioaren berezkotasunen
artean irakaskuntza sistemak eskaintzen izkigun beste ezaugarriak
genituen, alegia, bai Euskal Autonomi Elkartean eta bai Nafarroan
Ertainetan ere u linguistiko esber inak ezezik ikastetxe mota
esber inak ere itugunez, horien ezaugarriak ze arritu beharko
zituen inkestak . Gauzak horrela, ikaslea ikastola, ikastetxe pribatu
e o ikastetxe publikokoa izan zitekeelarik, ikastetxe motak
irakurzaletasun esber ina akarkeen ikusi beharko litzateke.
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B) Irakurketa gustuei buruzko inkesta : gazteen garrantziaz
Egia esan, nahiko harrigarria gerta aiteke, komunikabi een
gailentasuna nagusi en men e amaiera honetan McLuhan-en
aurreusteak ahaztuz irakurketak gure gazteen bizitzan uen pisua
neurtzera bi eratua agoen inkesta bat egitea . Harrigarria iogu
irakurketaz ihar uelako, harrigarria, bestal e, euskal gazte iaren
zati bati bi eratua agoelako .
Alabaina komunikabi eak begi eta belarrietatik etengabeki
sartzen zaizkigun garai hauetan, liburuak orain ik orain ba u bere
pisua, eta gizakiaren garapenerako ezinbesteko tresnatzat jotzen
utenetik hasita, ikuspuntu objetiboago batean oinarritutako
ikerketetan oinarritzen irenetara, gutxik jartzen ute zalatzan
liburuaren beharra .
Aipatu azken ikerketa enpiriko horietako baten arabera, gazteen
%75ak baino gehiagok irakurketa beharrezkoa kontsi eratzen zuten
bizitzan arrakasta e ukitzeko, eta gazteen % 36ak zoriontasuna
irakurketarekin lotuta zekusan .'
Dena ela, gure artean esan ohi en bezala «usteak er ia ustel»,
eta zentzu honetan enok akigu eguneroko gure bizitzan zein
enbora gutxi ematen zaion irakurketari, e o zein gutxitan hartu
ohi ugun eskuartean libururen bat gustora irakurtzeko . Il o
honetatik oaz hainbat al iz egunkari eta liburuetan irakurri itugun
berriak . Azkenal iko bat aipatzearren erragun Espainiako Kultura
Ministeritzak eginberri uen azterketa batean espainiarren % 42ak
inoiz ez uela libururik irakurtzen esaten ela. E o eta espainiarren
20ak liburu bat ere ez uela etxean, eta abar luze bat .
Halaber esan aiteke Euskal Herrian gertatzen enaz. Horrela,
1989an EUSTATek Euskal Herriko 5 .000 familiatan burutu zuen
Bizi-kon izioen inkestan Aisiako ihar ueren barruan «Nobelak,
teatroa, poesia irakurtzea» gal erari honako erantzun hauek ematen
zitzaizkion (6 urte e o gehiagoko biztanlegoa hartu zelarik
kontutan) :

2 . Lazaro Carreter, F. El libro en la cultura

e los 80,

Pirami e : Ma ri , 1984 .
Gai honi buruzko zenbait
ikerketa eta inkestaren onorioak ikus aitezke bertan .
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Ohiki

%
%
%
%
%

Asteburuetan
Oporretan
Urtean inoiz e o
Inoiz ez

23,4
4,5
3,0
16,7
52,4

Ikus aitekeenez, benetan esanguratsua a inoiz irakurtzen ez
utenen portzentaia, izan ere, er ia baino piska bat gehixeago
izatea inoiz irakurtzen ez uena goian aipatu ugun egungo
egoeraren il otik bait oa?
Hala ere, ikerketa egiten hasi ginenean sortu ziren gal era hauekin
batera, bazegoen beste atu bat ikerketa non ik bi eratu erabakitzen
lagun u ziguna, hau a, irakurketa maiztasun-a inei zegokiena .
Izan ere, men e bukaera hau irakurzaletasuna sortzeko garairik
egokiena ez ela onartuz, ba ago atu bat beti il o beretik
oana,hots, a inak gora egin ahala irakurketa-maiztasuna gutxitu
egiten a. Beste hitzetan esateko, gazteak ira gehien irakurtzen
utenak.
Azken atu hau frogatzeko, begiratu besterik ez ago lehen
aipatu ugun EUSTATeko inkesta horretan gal era berari ematen
zaion erantzun esber ina a inaren arabera :
(Gal era:Aisian «nobelak, teatroa, poesia irakurketa»)
ADINA
Ohiki

Asteburuetan
Oporretan
Urtean inoiz e o
Inoiz ez

<35
35-59
%18,3
%31,8
% 6,1
% 3,8
% 3,6 % 2,9
%20,9
% 14,6
%37,6
%60,4

>60
%11,3
% 1,9
% 1,5
% 10,1
%75,2

A ituek iotenez, 16-24 urte artean ematen a irakurketa in ize
han iena, a in horietan ja anik guztiz finkaturik au elarik
irakurketa ohitura eta zaletasunak . Beraz, azterkizun ugun
populazioaren garrantzia u aezinezkoa a.
Horrekin batera gogora ezagun gure artean tal e horrek
populazio osoan uen pisu nabarmena . Batetik, EUSTAT ek
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1986ko Errol atik ateratako atuen arabera, Euskal Autonomi
Elkartean 513 .824 euskal un ba au e (populazio osoaren
%24,58a) , ba iru i Literatura irakur ezakeen kolektibo horretatik
% 65-70a Irakaskuntza Ertainetako eta Unibertsitateko ikasleak
irela . Orobat Nafarroako atuei agokionean : probintzia honetan
euskal unen kopurua 36 .388koa ba a (populazio osoaren % lOa),
hortik % 34,9a Irakaskuntza Ertainetako eta Unibertsitateko
ikaslegoak osatzen u.4
Azkenik, gogora ekarri nahiko genuke, urtero JAKINen gure
liburu pro ukzioari buruz atu eta iruzkinak eskeintzen izkigun
joan Mari Torreal aik esan akoaren il otik, euskal liburu proukzioaren portzentaia han i bat gazte jen earentzat egin ako
osatzen uela.s
D) Inkestaren eskribapen teknikoa :
a. Mostra :Hego Euskal Herriko (Eusko Autonomi Elkarteko
eta Nafarroako) ertainetako ikasle euskal unak . Ikaslego honek
honako ezaugarri hauek e ukiko zituen :
a.l) Guztiak «D» ere uan zebiltzanak ziren . Euskal ikasle alfabetatuak nahi genituen eta, horregatik, euskarazko konpetentzia linguistikoan arazorik gabeak . Hau ela eta,
Irakaskuntza Ertainetan in arrean agoen «A ere u in artua» baztertzea erabaki genuen .
a.2) Ikasleen korpusa ikastetxe mota guztietako ikasleek osatuko zuten .Euskal Autonomi Elkartean : ikastoletakoek,
pribatuetakoek eta ikastetxe publikoetakoek; Nafarroako
Foru Komunitatean : Espainiako Hezkuntza Ministeritzakoek, ikastoletakoek, Nafarroako Gobernukoek eta
U al ikastetxeek.
a.3) Irakaskuntza Ertainetan biltzen iren ikasketa-mota esber inak hartuko ziren kontutan : Balioaniztun Batxillergo Bateratua (BBB), Irakaskuntza Ertainetako Erreforma
(IEE) eta Lanbi e Heziketa (LH) .
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3 . EUSTATek eginiko
inkesta honetan Aisiari agokion atalean gal era
bakarra ago irakurzaletasunaz . Honekin batera, aipagarria a etxeetako ekipamen uez gal etzean
etxean auzkaten liburuez ez
gal etzea eta bai beste
hainbat gauzez (esate baterako, kirol egiteko hainbat
tresnez : raketak, pilotak,
baloiak
Espero ezagun
gunkhurrengo nkestetan
irakurketa/liburuez gal era
gehigo sartzea.
4 . Ikus atu hauei buruz JAKIN al izkariaren « EuskaKIN
ra Nafarroan» ale monograPikoa . (56 .zb 1990eko urtarrila-otsaila)
5 . Esate baterako, 1989an
732 titulu atera baziren,
hauetatik % 49,5a gazte
jen earentzat egin ako liburua ⁚en . 1991ean 966 titulu berrietatik % 37,4ak
haur eta gazte-literaturak
osatzen zuen .
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Hona jarraian 89-90 ikasturteari
milaka:

agozkion ikasle kopuruak

EUSKAL AUTONOMI ELKARTEAN :
«A» EREDUA
IEE
BBB, UBI
LH
GU⁚TIRA

20 .494
83 .498
50 .551
154 .543

«D» EREDUA
5 .248
14 .499
1 .785
21 .532

NAFARROAN :
«A» EREDUA
IEE
BBB, UBI
LH
GU⁚TIRA

1 .207
18 .440
12 .071
31 .718

«D» EREDUA
28
1 .125
212
1 .365

INKESTAK BERE GAIN HART⁚EN DUEN IKASLE POPULA⁚IOA
22.897 ikasle

Datu guzti hauek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza sailak pasa zizkigula esan behar.
b. Populazio horretan 3 .000 inkesta egitea pentsatu zen . Egia
esatekotan inkesta kopuru hau izugarria ela esan behar a
(Kalkuluak egin a 500 ikasletako mostra batek % 4,5eko errore
marjina e ukiko lukeela kontsi eratuz) . Arrazoia oso sinplea a:
irakurketa ohitura inkesta bat enez, gero irakurle mota esber inen
iru i robotak lortu ahal izateko nahikoa han ia zen marjinaz jotatu
nahi izan genuen .
b. l) Mostra aukeraketa hori hiru bal intza hauek kontutan
hartuta burutu zen :
• Ikastetxea kokatuta agoen u aletxearen tamainua
• Ikasle kopurua ikastetxean
• Ikastetxean au en ikasle euskal unen portzentaia
Ikastetxe guztiak aipatu hiru al agai horien arabera sailkatu
on oren azarean hautatutako ikastetxe zerren a bat irten
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zitzaigun . ⁚erren a honetan Hego Euskal Herriko 52
ikastetxe esber in irten ziren . Jarraian ipintzen ugun
mapa hauetan ikus aiteke probintzia esber inetako zein
herritan pasa genituen inketak .
Bestal e, esan beharra ago, gure inkestak bere gain hartzen uen populazio zabalari esker, eremu euskal un nahiz er al un uenetara iritsi ginela .
b.2) Orain azaltzea luzaro joko lukeen zenbait arazo ela meio (postan gal u ziren inkestak, bi alitakoak baino gutxiago igorri zizkiguten ikastetxeak, . . .) 3 .000 inkestetatik
100 gutxiago jaso genituen, eta geratzen zirenetik batzuk
(23) baliogabetu on oren, 2 .876 inkesta itugu kontutan
hartuak izan irenak.
. Inkesta egite mo uari agokionez, inkesta hau ikastetxe esber inetako Euskara Mintegietako irakasleen laguntza han iaz
egin ela esan behar. Postaz inkestak jaso on oren irakasleek euren
euskara klase bat erabili behar zuten ikasleek egin zezaten . Inkesta
honek 30 minutu e o iraungo zuela iragarri genien . Berriro iogu,
benetan ona eta eskergarria izan a euskara irakasleen partai etza .
Hala ere, zenbait ikastetxetara bertara joan behar izan genuen
irakasleekin horrela gel itu on oren.
Inkestak egin eta gero, mintegirako pasatzen genien inkesta bat
bete on oren postaz e o bertatik paseaz eskuratzen genituen inkestak.
e. Inkesta hau 1989-90 ikasturtean, 1990eko apirila-maiatzean
egin zen azarean hautatutako 52 ikastetxe esber inetan .
f. Azkenik, esan ezagun inkesta honetan gerora erantzun esber inetan uketen eragina neurtzeko baliagarri gertatu zitzaizkigun zenbait al agai erabili genuela . Hauexek itugu:ikasketa mota,
ikastetxe mota, ikasmaila, sexua, probintzia, gurasoen ogibi ea,
gurasoen euskara-maila, euskal unzaharra/euskal unberria izatea
eta etxeko liburu kopurua .
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6 .Ohar garrantzitsu bat egin
nahiko genuke «eragina»
hitzaz . Kontu han iz erabili
eta ulertzekoa elakoan
gau e, izan ere, mota honetako ikerketetan emaitza
konkretu bat al agai baten
eragin zuzena atekeela esatea ezinezkoa baita. Horren
or ez «harreman» e o
«koerlazio» hitzak zuzenagoak ba ira ere, oso egokiak
iru itu ez zaizkigunez, nahiago izan ugu «eragin»
hitza erabili . Beraz, a ibi e
bat jartzekotan «gurasoen
euskara-mailak irakurzaletasunean eragina u» bezalako baieztapena egiten ugunean, «inkestaren arabera
gehien irakurtzen uten
ikasleen gurasoek euskaramaila ona ute» ulertu behar a, gurasoek euskara
ongi jakiteak ez baitu
errigorrez seme-alaba
irakurzaleak irtengo irenik
esan nahi .
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agokionean

Emaitza orokorrak . Bertikalak (%)

Irakurketa maiztasuna

EUSKARA⁚ :

NOBELA

L yt i

IPUINAK BERTSOAK OLERKIAK

5,0
23,3
56,5
12,2
2,2

Egunero
Astean zenbait al iz
hilean zenbait al iz
inoiz ez
ez aki/ez u erantzuten

3,3
21,6
50,0
21,6
3,5

1,8
0,5
10,5 4,3
33,9
21,9
48,3
66,8
5,4
6,5

ANT⁚ERKIA HISTORIA .KRITIKA

HERRI LI .

2,6
0,2
7,5
1,7
17,0 21,8
61,5
74,1
6,7
7,0

Egunero
Astean zenbait al iz
hilean zenbait al iz
inoiz ez
ez aki/ez u erantzuten
Irakurketa maiztasuna

1,5
9,8
34,8
48,0
5,9

ERDARA⁚ :

NOBELA

8,3
24,8
50,2
14,7
1,9

Egunero
Astean zenbait al iz
hilean zenbait al iz
inoiz ez
ez aki/ez u erantzuten

IPUINAK

2,9
17,4
46,1
29,5
4,1

BERTSOAK

0,4
0,4
2,8 3,4
13,7 17,3
76,3
72,9
6,7
6,0

ANT⁚ERKIA HISTORIA .KRITIKA

Egunero
Astean zenbait al iz
hilean zenbait al iz
inoiz ez
ez aki/ez u erant.

0,2
2,0
21,1
70,7
6,0

OLERKIAK

3,0
8,8
22,6
59,6
6,1

HERRI LI.

1,2
5,4
26,0
61,3
6,1

Goian eman ako atuetan ikusi ahal izan ugunez, euskaraz
ematen en irakurketa maiztasuna eta er araz ematen ena ez ira
ber inak . Jeneroka begiratuz, nobela maizago irakurtzen ute gure
ikasle euskal unek er araz euskaraz baino, eta zentzu honetan,
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jenero irakurriena hau izanik, ba iru i atzean helburu aka emikoei
erantzuten ez ien irakurketa estetikoa topa aitekeela, hau a,
beren gisara irakurtzen utenean gehiago irakurtzen utela er araz .
Er arazko irakurketa hau maiztasun han iagoz ematen a ere
antzerki eta historia/kritikaren kasuan, eta gainerantzeko jeneroei
agokienez (ipuinak, bertsoak, olerkiak eta herri literatura) gehiago irakurtzen ituzte euskaraz . Esan beharrik ez ago atu hau
espero zitekeenaren il otik oala bertso eta herri literaturaren
kasuan .
Ikasketa motak e uki ezakeen eraginaz, argi ikusi ugu
BBBkoak irela zaletasun han iena erakutsi utenak er araz
burutzen en irakurketan . Euskarazkoetan, al iz, gailentasun hori
nobela eta olerkiaren kasuan isla atzen zen, nahiz eta IEEkoak ere
zaletasun horren al eko azal u nobelari agokionean . Beste
jeneroetan (ipuina eta bertsoak, a ibi ez) LHkoak euskaraz
zaletuenak ziren bitartean, zaletasun hori ez a er araz mantentzen.
Beraz, erragun, batxilergo ikasketak jarraitzen ituzten ikasleek
erakusten utela hizkuntza esber inak gain ituz mantentzen en
irakurketa ohitura.
Bestal e, a inak bere pisua uela ezin a ukatu. Euskarazko
lanen irakurketan a inak gora egiten uen neurrian irakurketa
maiztasuna jaitsi egiten ba a, er araz antzeko zerbait gertatzen a
baina ez hain mo u nabarmenean . Izan ere, er araz burutzen iren
irakurketak ba iru i oreka batera iristen irela azken kurtsoetan
hileroko irakurketari agokionean . Honekin batera, azpimarragarria
a, esate baterako, olerkiaren kasuan er araz eta euskaraz kontrako
joera soma aitekeela : a inak gora egin ahala olerki gehiago
irakurtzen a er araz eta gutxiago euskaraz .
Horrekin batera, irakurlearen sexuaz hainbat ikerketetan
ikusitakoa inkesta honetan ere ziurtatu egin a nolabait: neskek
maiztasun han iagoz irakurtzen utela esan aiteke. Hau bai
euskaraz , bai er araz begibistakoa gertatzen a nobela, olerki eta
antzerkiaren kasuan . Ipuinzaletasuna, al iz, nahiko antzekoa ute
mutilek eta neskek, nahiz euskaraz, nahiz er araz. Derragun azkenik,
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historia/kritikazaleen gehiengoa mutilek osatzen
tzetan .

utela bi hizkun-

Beste al er i bat aipatzearren esan ezagun hitz pare bat gurasoen ikasketa-mailak e uki ezakeen eraginaz . Bai er araz, bai
euskaraz, amaren ikasketa maila hobeak nobela irakurzaletasun
han iagoa akar berarekin . Ez a gauza bera gertatzen baina ipuinzaletasunari agokionean. Izan ere, seme/alaba ipuinzalearen atzean ikasketa maila baxuko ama egon bait aiteke, eta aita ikasia .
Beste al agai bati hel
liburu-kopuruak beti
Beraz, kopurua han ia
suna (bai euskaraz, zein

uz, u arik ez ago ikasleek etxean uten
uela eragin positiboa irakurzaletasunean .
en neurrian han iagoa a ere irakurzaletaer araz) .

Ba ago, gainera, euskarazko eta er arazko irakurketa-maiztasunen artean eragin nabarmena izango uen beste al er i bat, hau
a, ikaslea euskal unzahar ala euskal unberria izatearena . Honi
agokionean, euskal unzaharrak ira euskaraz maizen irakurtzen
utenak, eta euskal unberriak, al iz, er araz maizen irakurtzen
utenak (nahiz eta esan beharra agoen al eak ez irela hain
.
iak)
han
Hizkuntza-mailarekin jarraituz, eta oraingoan gurasoen euskara-mailari begiratuz, ba iru i euskara maila baxua uten gurasoen
seme-alabak maizago irakurtzen utela er araz, eta al erantziz,
guraso elebi unen seme-alabak ira maiztasun han iagoz irakurtzen
utenak euskaraz.
Herri han ietan irakurketa-maiztasuna han iagoa izanik, nobela,
historia/kritika, herri literatura gehiago irakurtzen a bai euskaraz,
bai er araz . Antzerkia, al iz, herri txikietan izan aiteke irakurriena bi hizkuntzetan .
Bukatzeko, olerkiaren inguruko xehetasun bat aipa ezagun :
er araz herri han ietan irakurtzen en bitartean, euskaraz herri
oso han ietan (+ 100 .000 biztanle) e o txikietan (1 / 15 .000 biztanle) eman aiteke.
Er arazko irakurketa maiztasunaz genihar uenean
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suertatzen zitzaigun atu bat ikusi genuen : ikastoletan irakurtzen
zela nobela gehien, nahiz eta, ikastetxe mota esber inen arteko
al eak ez ziren hain nabarmenak . Datu hori gogoratu nahi izan
ugu, ezen, izan ere, euskarazko eta er arazko irakurketa maiztasunak erkatuz, ba iru i ez agoela hainbesteko al erik, eta , horregatik, al agai hau erabatekoa ez ela baiezta aiteke. Pribatuetakoak ira, bi hizkuntzatan historia/kritika gehien irakurtzen
utenak .
Probintziaka arabarrak itugu nahiz euskaraz nahiz er araz
maiztasun han iagoz irakurtzen utenak . Jarraian bizkaitarrak atoz er araz eta gizpuzkoarrak euskaraz .
F) U an eskolatik kanpo irakurritako liburuez
Portzentaia orokorrak . Bertikalak (%)
Euskarazko liburuak
Itzulpenak euskaraz
Er araz (gazteleraz)

39,7
11,0

49,2

Benetan eigarria suertatzen a u an, aisiarako enbora luzeena
uten garaian ematen iren irakurketa aukerei begira a bat botatzea : gure ikasleek gehiago irakurtzen ute er araz euskaraz baino,
nahiz eta itzulpenak eta lan orijinalen irakurketa-portzentaiak batuz gero, euskaraz gehiago irakurtzen ela esan aitekeen . Dena
ela, portzentaiak portzentai, itzulpenek uten arrakasta eskasa
begibistakoa a, eta u arik gabe zer pentsatu han ia eman iezaguke, itzulitako lanei buruz eta hauen ezagutzari buruz .
G) U an eskolatik kanpo irakurritako liburu kopurua
Portzentaia orokorrak . Bertikalak (%)
O liburu
liburu 1

2 liburu
3 liburu
4liburu
5 e o gehiago

% 25,4
% 13,9
% 15,1
% 14,6
% 11,8

% 19,2
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Dakusagunez, esber intasun han ienak ertzetan ematen ira,
hau a, irakurtzen ez utenen eta bost liburu baino gehiago irakurtzen ituztenen artean . Tartean ikus aitezkeen portzentaien artean
(liburu letik 4 liburutara) ez ago esber intasun han iegirik .
Dena ela, eta atuak aurrean hartzen itugularik, u ako irakurketamaila nahikoa altua ela esan aiteke, ikaslegoaren laur ena soilik
bait ugu batere libururik irakurtzen ez uena . Honekin batera,
aipagarria a ikaslegoaren ia % 20ak bost liburu baino gehiago
irakurtzen ituela u an, eta egia esatekotan, gure gazte iaren aisiaz
itugun atuei begiratuz ez ago batere gaizki .'
H) Gehien gustatzen zaizkien nobela motak
* Gehien gustatzen zaizkien nobela-motak . Totalak . Bertikalak (%)
ABENTURA⁚KOAK
⁚IENT⁚IA FIK⁚IO⁚KOAK
EROTIKOAK
HISTORIKOAK
ARA⁚O SO⁚IO-POLITI .
POLI⁚IAKOAK
MISTERIO⁚KOAK
EXISTENT⁚IALISTAK
E⁚ DAMUE⁚ DU ERANT⁚U .

%24,8
% 8,1
% 8,6
% 6,5
% 6,7
% 15,0
%25,0
% 5,2
% 0,1

Dakusagunez gehien gustatzen zaizkien nobela-motak
abenturazkoak, misteriozkoak eta poliziakoak ira.
Jarraian, al agai esber inen eraginaz esan itzagun hitz bi :
a)Ikasketa mota esber inek zaletasunean e uki ezaketen
eragina ez a hain argia eta portzentaiak antzekoak irela esan
behar. Bi kasutan esan aiteke LHkoak besteengan ik al entzen
irela: nobela erotikoaren kasuan (besteei baino gehiago gustatzen
zaizkie) eta arazo sozio-politikoei buruzko nobeletan (besteei baino
gutxiago gustatzen zaizkie) . Beraz, ba iru i ikasketa motak baino
eragin han iagoa e uki ezakeela a inak .
b)Nobela mota esber inekiko zaletasunean ikaslearen kurtsoak
e o mailak e uki ezakeen eragina askotan ez a hain argi ikusten,
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fluktuazioak au elako . Dena ela, zenbait nobela motaren kasuan ba ira joera amankomunak. Esate baterako, kurtsoak gora
egin ahala zientzia fikziozko nobelak, nobela erotikoak eta nobela
historikoekiko zaletasuna han itu egiten a. Baina abenturazko
eta misteriozko nobelen kasuan jaitsi egiten a.
)Mutilei gehiago gustatzen zaizkie abenturazkoak (antzeratsu),
zientzia fikziozkoak, erotikoak, historikoak (antzeratsu)eta poliziakoak. Nesken gustokoak ira, berriz, arazo sozio-politikoei
buruzkoak, misteriozkoak eta existentzialista/psikologikoak .
On orioa begibistakoa a : abenturazko nobelak ezik, ekintzazko
nobelak mutilen gustokoak iren bitartean, neskei gustatzen
zaizkienak nobela estatikoagoak ira, gatazka sozialak eta
ualak azaltzen ituztenak .
ibi
in
I) Liburuak aukeratzerakoan kontutan hartzen iren al er iak
* Datu totalak. Bertikalak (%)
TITULUA
AUTOREA
EUSKARA⁚ EGOTEA
LIBURUAREN ITXURA
IRAKASLEEN ERIT⁚IA
KRITIKA
JENDERAREN ERIT⁚IA
E⁚ DAKUE⁚ DU ERAN

%
%
%
%
%
%
%
%

23,9
14,0
9,8
10,2
7,6
9 ,7
24,4
0,4

Esan aiteke, liburu bat aukeratzerakoan ikasleak kontutan
harten ituen al er iak: jen earen eritzia, titulua eta autorearen
izena irela. Pisurik txikiena aukana irakaslearen eritzia a eta
jarraian, bata bestearen pareko euskaraz i atzia egotea eta kritika ;
liburuaren itxura berriz, er ian geratzen en al er ia ugu. Hemen
ikusten a irakurleen arteko iruzkinek uten pisua nobela bat
aukeratzerakoan, esan aiteke, irakurleak gehienetan i eia oso argi
batekin eskuratzen uela liburua : lagunei gustatu zaiela ba akielako,
e o bestela, autorearen berri jakinik horrela erabaki uelako.

7 . Azken urteetan gure gazte iaz egin iren ikerketa
esber inen artean aipagaBienak 199oeanDeikerInstitutuak Deustuko Unibertsitatearekin batera egin
eta 1985ean Eusko Jaurlaritzako Lan Osasunketa eta
Gizarte Segurantza sailak
Euskal Herako Unibertsitatearekin lanki etzan eginako Psicosociologŕa el
a olescei e vasco itugu .
Lehenengoan EAEko
15-29 urte bitarteko 2 .282
gazteri inkesta egin zitzaien
eta bertan atu bitxiak lortu
ziren. Hauen artean, euskal
gazteek Espainiakoek baino
eg unkari g ehia go irakurtzen
utela esaten zaigu . Baina
liburuen irakurketari agokionez, argi ago beste
ekintza batzuk nahiago ituztela bere aisial irako :
1) Etxean musika entzun
% 80akinguru .
2) Tabernaz taberna ibili .
3) Pubetara, iskoteketara joan % 40ak inguru .
4) Liburuak irakurri .
5) Kalean egon .
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J) Aukeraturako tituluak :
Gal era honetan geuk asmatutako nobela-tituluz osatutako zerren a bat
eskaintzen genion ikasleari . Titulu ezagunek beren aukera bal intza ez
zezaten, benetako zaletasunak jakitea zen gure xe ea .
* Totalak . Bertikalak (% )
% 12,4
PETER SMITH AMA⁚ONETAN
LULUREN GAU LI⁚UNAK TURKIAN
% 9,3
⁚UMALAKARREGIREN A⁚KEN IRTEERA
% 7,5
DOUGLAS INSPEKTOREA HILT⁚AILEAREN AT⁚ETIK % 19,9
IRAULT⁚AREN ATEETAN
% 11,6
E⁚INEGONA
% 13,7
PIRAMIDE SORGINDUAREN SEKRETUA
% 25,3
E⁚ DAKI/B⁚ DU ERANT⁚UTEN
% 0,4

Honako lehenengo hiru titulu hauek ira aukeratuenak : «Pirami e. . .» (misteriozkoa), «Douglas inspektorea . . .» (poliziakoa) eta
«Ezinegona» (existentzialista/psikologikoa) (oso gerturik arriolarik «Peter Smith . . .» abenturazkoak) .
Harrigarria gertatzen a eskainitako nobela existentzialistarekiko ikasleek erakusten uten zaletasuna . Lehenagoko atuekin
erkatuz, ba iru i titulu horren atzean ez utela mota honetako
nobelarik i entifikatu .
K) Euskaraz irakurri ituzten autore esber inetatik gehien
gustatu zaizkien bostak :
* Euskal autore/beste autore portzentaia totalak . Bertikalak (% )
EUSKAL AUTOREAK
BESTE AUTOREAK

% 95,4
% 4,1

* Gehien gustatu zaizkien euskal HAMAR autoreak (%)
ATXAGA
GARATE
URRETABI⁚KAIA
SAI⁚ARBITORIA
LERTXUNDI
SARRIONANDIA
GEREÑO
ARISTI
⁚ABALETA
TXILLARDEGI
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%

% 14,4
% 12,6
% 7,4
% 7,3
7,1
% 5,2
% 4,0
% 3,9
% 3,4
% 3,1
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Argi ago, ikasleen erantzunekin osatutako zerren a honetan
25 autoreetatik gehiengo nabarmena prosagileak irela. Azaltzen
iren autoreen artean honako hauek bakarrik i atzi ute noizbait
poesia : Aresti, Lekuona, Lizar i, Miran e eta Sarrionan ia.
* Gehien gustatu zaizkien euskarara itzulitako HAMAR autoreak (%)
VERNE
GOSCINNY
BLYTON
STEINBECK
HINTON
JURGEN
LONDON
GREEN
KURT⁚
STOWE

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Hemen ere, lehen gertatu en bezala, prosagileen gehiengoa
erabatekoa a (24 i azletako zerren an) .
L) Euskaraz irakurtzen ituzten liburuak non lortzen ituzten:
ETXEKO LIBURUTEGIAN
IKASTETXEKO LIBURUTEGIAN
LIBURUTEGI PUBLIKOETAN
LAGUNEK UT⁚ITA
FAMILIAKOEK UT⁚ITA
EROSIAK
E⁚ DAKI/E⁚ DU ERANT⁚UTEN

%
%
%
%
%
%
%

15,5
12,0
15,4
19,9
11,6
22,1
3,4

Liburu en etan erositako liburuak u, antza enez, pisurik
han iena. Honi agokionean, aipagarria a ikaslegoaren ia laur enak liburuak erosi egiten ituela eta portzentaia honetatik oso
gertu au e elkarri utziz lortutako liburuena . Egia esatekotan, ez
u jen e gehiegik liburua erosten kontutan hartzen ba a.liburutegi esber inetan (etxekoa ken uta) lortzen ituztenen kopurua .
Liburutegi esber inetan lortzen utenak batuz gero % 27,4a
bakarrik aukagu, eta beraz, ba iru i liburutegietara jen e gutxi
joaten ela, liburuak beste bi etatik lortuz . Egia esan, krisi garai
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hauetarako ez a hain portzentaia bajua erosleena (nahiz eta seguru
gau en liburu saltzaileen eritzia bestelakoa izango ena.)
M) Eskolan irakurtzeko agin utako liburuei buruzko eriztia
OSO INTERESGARRIAK
NAHIKO INTERSGARRIAK
GUTXI INTERESGARRIAK
BATERE INTERESGARRIAK
E⁚ DAMUE⁚ DU ERANT⁚UTEN

%
%
%
%
%

6,6
65,2
20,1
7,5
0,6

Gehiengoaren eritziak irakurritakoari nahiko interesgarria
erizteak on orio positibotzat har aitekeelakoan gau e. Bestal e,
eritzi negatiboenak batuz ikaslegoaren ia heren batera iristen gara,
portzentaia ez oso bajua gure ustez .
Irakurketa kontu hauetan betiere iritzi e o zaletasun al ekoena
bilatu behar ugun ustetik abiatuz, eskolan agintzen zaizkien
irakurketak gustokoak suertatzea ezinbestekoa a . Gauzak horrela,
irakaskuntza sistimak literaturzaletasuna pizteko e uki itzakeen
akatsak onartuz (or utegi beteegiak, ikasle kopuru han iegia geletan, literatura curriculuma hobetzeko gai bat gehiago gisara ulertua
egotea, . . .), ba iru i goian azal u zaigun portzentaia hori nahiko
errespetagarria ela.
N) Euskal literatura irakurtzea . . . a
ENTRETENIGARRIA
HE⁚IT⁚AILEA
INTERESGARRIA
ASPERGARRIA
ALFERRIKAKOA
E⁚ DAKI/E⁚ DU ERANT⁚UTEN

% 18,8
%32,1
% 38,0
% 9,4
% 1,2
% 0,

Erantzun hauen artean literatura-irakurketari «entretenigarria/
aspergarria» eriztea ateke, seguraski, irakurketa estetikoari egokien
agozkion a jetiboak . Hau a, irakurriz gozatu eta gustora sentitzea
eskatzen iogu eskuraten ugun liburu orori . ⁚entzu honetan
ikaslegoaren % 18,8ak bakarrik erizten io entretenigarri gure
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literaturari (%9,4ak aspergarria erizten ion bitartean) . Gehiengoak interesgarria erizten iola esan behar (ia %40ak) . A jetibo
hau ez a ez negatiboa, eta nolabaiteko zaletasuna a ieraz lezakeela
onartu behar .
Alabaina gure zalantzak itugu «interesgarri» horren atzean
egon litezkeen helburu literarioez . Honen on oan, zalantzarako
aukerarik uzten ez uena «hezitzailea» a jetiboa ugu, ikaslegoaren
zati han i batek aukeratutakoa ( % 32,1 ak, hain zuzen), eta nahikoa argi eman ezake ikasleek ituzten usteez . Ezin a ahaztu
inkestatuen populazioa ikaslez osatua egoteak Literaturari buruz,
eta on orioz, irakurketa literarioari buruz jarrera batzuk
bal intzatzen ituela . ⁚entzu honetan, oso literarioa ez izan arren,
ikasleek literatura klaseak «hezitzaileak» irela pentsatzeak, helburu
estetikotik al entzen en jarrera erakutsi besterik ez igute egiten .
O) ⁚er iru itzen zaigu euskal literatura?
*Euskal Literatura beste hizkuntzatan i atzitako
Literatura baino interesgarriagoa a
*Euskal Literatura beste hizkuntzatan i atzitako
Literatura bezain interesgarria a
*Euskal Literatura ez a beste hizkuntzatan i atzitako
Literatura bezain interesgarria
*Euskal Literatura ez a interesgarria
*Ez aki/Ez u erantzuten

% 14,8
% 67,6
% 15,1
% 1,9
% 0,6

Egia esan, ez ira oso emaitza txarrak, itxaropentsuak irela
esatekotan gau e. Gure ikasleen bi herenek Euskal Literatura beste
hizkuntzatan i atzitakoa bezain interesgarria ela pentsatzen u,
eta honi agokionean ba iru i hizkuntzak ez uela literaturzaletasun
zehatz bat bal intzatzen : ⁚era esan nahi ugu, gure literatura beste
hizkuntzatan i atzitakoa bezain interesgarria ela pentsatzeak literatura hori i atzita agoen hizkuntza gain itzea a.
Honekin batera, aipagarria a ia portzentaia beretsuan ikaslegoaren zati batek interesgarriagoa erizten iola gure literaturari,
beste zatiak hain interesgarri erizten ez ion bitartean .
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Azkenik, gogora ezagun ikaslegoaren oso portzentaia txiki
batek pentsatzen uela Euskal Literatura ez ela interesgarria, ia
aipatzea ere merezi ez uen portzentaia ugu hau
P) Euskal gizartean zer garrantzi auka euskaraz irakurtzeak?
GARRANT⁚I HANDIA DAUKA
NAHIKO GARRANT⁚I DAUKA
GARRANT⁚I GUTXI DAUKA
E⁚ DAUKA GARRANT⁚IRIK
E⁚ DAKUE⁚ DU ERANT⁚UTEN

%
%
%
%
%

72,3
22,8
3,2
0,8
0,8

Gal era hau egin genuenean gure helburua ikaslearen
motibazioen berri e ukitzea zen, eta neurri batean, motibazio hori
estetiko-literarioa ala bestelakoa zen jakin nahi genuke . Egia esan,
benetan a jetibo esegokia erabili genuen nahita Euskal
Literaturaren irakurketa efinitzerakoan, izan ere, gaurregunean
irakurtzeak garrantzi han ia aukala esaterakoan ikusi beharko
bait litzateke zenbat e ukiko genituzkeen baieztapen horrekin
a os. Ba iru i, gero eta jen e tal e mugatuago batek efen atzen
uela men e bukaera honetan irakurketa, eta orokorkiago,
liburuaren garrantzia gure gizartean .
Hala ere, teorian a jetibo esegoki hori gure hizkuntzari
egokitzen zaionean ba iru i zentzua al atu egiten ela, eta horren
frogagarri, begiratu besterik ez ago emaitzei . Ikaslegoaren ia hiru
laur enek euskaraz irakurtzea euskal gizartean garrantzi han ikoa
ela pentsatzen ute, eta honekin, gure iritziz, gure hizkuntzarekiko
kezka besterik ez ute erakusten . Ikusi behar litzateke gal era hori
beste mo ura planteiatuz gero zeintzu izango liratekeen erantzunak .
Hau a, zera esan nahi ugu, garrantzia uenak, emaitzen arabera,
euskaraz irakurtzea a, ez irakurketak berak, eta gure ikaslegoak
jakin ba aki hainbat al iz efen atutako baieztapenaren mezua :
«erabiltzen ez en hizkuntza bat esagertu egiten a» . Erabilera
horretan irakurketak (berarekin i azketa bait arama) uen pisua
ezinukatuzkoa a.

Hegats 9
38

Olaziregi, Mari Jose

A⁚KEN HIT⁚AK.
GAINEAN EGINIKO HAINBAT GOGOETA
Azken puntu honetan ez genuke berriro inkestaren emaitzak
errepikatzerik nahi . Hau egin or ez, inkesta honen emaitzek sortarazten izkiguten hainbat hausnarketa e o erreflesio egitera mugatuko gara .
* Nobela
Lehenengo eta behin, esan ezagun, jeneroei agokien on orioetan nabarmena ela nobelaren gailentasuna . Nobela ugu ikasleek maizen irakurtzen uten jeneroa bai euskaraz eta bai er araz
(gogoratu %23,3ak astean zenbait al iz eta % 56,5ak hilean zenbait
al iz irakurtzen uela euskaraz ; er arazko nobelen kasuan asteroko
maiztasuna % 24,8ra igotzen elarik eta hilerokoa % 50,2koa
elarik), eta gertuen arraion jeneroa narrazio laburra a.
⁚entzu honetan, esan beharra ago, emaitza hau espero zitekeenaren barruan agoela, izan ere, euskal liburugintza pro ukzioari
begiratuz gero, esate baterako, 1991 n elaberriak osatzen zuen
literaturan argitaratutako %38a, gertutik zerraiolarik narrazio laburrak % 23,4arekin.
Alabaina, nobelaren gailentasun hau hizkuntza esber inetan
nola ematen en aztertuz gero, ba iru i, nahiz eta bien arteko
al eak han iak ez izan, er araz maiztasun han iagoz irakurtzen
utela . Halaber esan aiteke antzerki eta historia/kritikaz .
Bestal e, beste jeneroei begiratuz, aurrekoekiko al eak nabarmenak irela esan behar . Bertsoak, olerkiak eta herri literatura
euskaraz er araz baino maizago irakurtzen ba ira ere, gogora ezagun, esate baterako, olerkiei zegokienean ikaslegoaren % 66,8ak ez
zituela inoiz irakurtzen . Hori zela eta inkestan esber intzen
genituen 7 jeneroetan 5-6 lekua betetzen zuen olerkigintzak .'
Jeneroei buruzko gogoeta hauetan antzerkiak ikaslegoaren baitan ituen irakurle urriak gogoratu nahiko genuke .
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pro ukzioarekinez atorbat .
Berriro ere 1991eko liburugintza- atuei begiratuz,
olerkiari zegokion literatur
pro ukzioaren % 14a . Bertsogintzari, al iz, %6,5a
zegokion, eta, ikusi ugunez,
gogokoen ituzten jeneroen
artean hirugarren lekua betetzen ute bertsoek .
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Baina nobelarekin hasi garelarik jarrai ezagun berarekin . Inkesta
honetan bazegoen gal era pare bat nobela mota esber inekiko
zaletasunari zegokiona . On orioak oso argiak izan ira:
abenturazkoak, misteriozkoak eta nobela poliziakoak ira ikasleen
gogokoenak . Ba iru i irakurle gazteek beste eremutara eramango
ituzten nobelak ituztela gogoko . Henry Jamesen esanak bere
eginez, nobelak, lehenengo eta behin gustokoa eta ibertigarria
behar u izan, irakurlegoaren irakurtzeko grina manten uko uena.
⁚aletasun horiek urteak gora egin ahala al atzen ba ira ere (argi
ikusi ugu ikasle zaharrenek ez ituztela hain gogoko abentura eta
misteriozko nobelak, horien or ez, nobela historiko e o zientzia
fikziozkoak irakurtzen ituztelarik), tra izionalki «gazte-literatura»
eritzonaren ezaugarri berezkoenak ira. Eta «gazte-literatura»
aipatu ugunez, gogora ezagun ikasleek u an (aisial irako enbora
luzeena uten al ian) irakurtzen ituzten liburuei buruz gal etzean
literatura mota honetan kokatu izan iren autoreen izen zerren a
luze batez erantzuten zitzaigula .
Esan akoaren frogagarri, euskarara itzulitako autoreen artean
u an irakurtzen zituztenak Patricia Highsmith, Jules Verne, James
M . Cain, Emilio Salgari topatzen itugu, e o gazteleraz irakurtzen
ituztenen artean: Agatha Chiristie, Stephen King, An rews,
Tolkien, Michael En e, Susan Hinton.
⁚erren a horiek ikusi on oren, hainbat gogoeta
burura:

atorkigu

1) Batetik, euskal autoreez osaturiko zerren arekin uten
esber intasuna. Gogoratu euskaraz u an irakurtzen ituztenen
artean Atxaga, Garate, Urretabizkaia, Saizarbitoria, Kirikiño,
Lertxun i, Gereño, Sairrionan ia eta Pako Aristi itugula . Eta
i azle hauen nobela motak eta lehenago aipatutakoenak ez ira
inon ik ere ber inak . Esan aiteke, Garate eta Gereño ken uta,
ikasleen zaletasunetik urrun au en nobelak i azten ituztela .
Agian horregatik izango a u an ikasleek gehiago irakurtzea
gazteleraz euskaraz baino . Baina hain erraz ulertzen ez ena u ako
irakurketa horietan euskarara itzulitako nobelek uten arrakasta
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urria a, bertan errazago aurki bait ezake ikasleak topatzen uen
nobela mota .
⁚entzu honetan, nahiko harrigarria suertatzen a ezagutza falta
hori, bal in eta haur-gazte literaturaren zatirik han iena itzulpen
lanek osatzen ba ute (1991 n haur eta gazte literaturaren % 62a
itzulpenak ziren) . Beraz pro uzitu egiten a, baina ikaslearen
eskuetara ez a eskaintza horren oparotasuna iristen .
Gertakari horrek in ar gehiago hartzen u, u an irakurtzen
ituzten itzulpen urri horiek begiratu on oren gehienak aspal ian
itzulitako lanak irela ikustean .'
Hau a, zera eman nahi ugu a itzera, gure inpresio apalean
ikasleak ez aukala azkenal ian argitaratutako itzulpenen berri .
Eta hau ba iogu benetan itzulpen interesgarri eta gustagarriak
au ela pentsatzen ugulako a. Euskal liburu en etara hurbiltzen
en e onork gaztelerazko irakurle asko harrituko lituzkeen
itzulpenak topa itzake hainbat kolekziotan (propagan a gehiegirik
egin gabe, Igela-ren Sail beltza, e o Ibaizabalen Klasikoen itzulpenak,
e o eta Erein-en Auskalo Saila, e o eta Elkar-en Itzul eta Branka
Sailak) .
Gauzak horrela, gure eritziz, argitaratzen iren liburu berrien
informazio zuzenagoa lortzeko bi e berriak ireki beharko lirateke .
Izan ere, arazo honen aurrean maiz eman ohi en aitzakia (irakasleek
ez izkiete irakurgai berriak agintzen ikasleei) ez bait zaigu baliogarria
(e o nahikoa) iru itzen . Errazegia eritzogu irakurketa aukera
honen erantzunkizuna irakaslegoan soilik agoela esateari, izan
ere, eguneroko lanean (heziketan) ez aspertzeko a inako lana bait
auka irakasleak, eta bestal e, eskolatik ihes egin behar baitu
irakurketak .
Hala ere, gauza jakina a gutxiegi irakurtzen ela orokorrean eta
irakasleak ez ira maiztasun falta honetatik aske geratzen . Gure
eritziz, (eta u arik gabe oso iskutigarria a) argitaratzen ena
ezaguratazteko bi e gehiago zabal u behar ira, eta irakaskuntzaz
ari garenenez, irakasleari «eskuragarriagoak» gertatu behar zaizkio
argitalpenak . ⁚entzu honetan benetan interesgarria eritzogu euskal
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9 . Egia esan euskal literaturan ezin a «aspal i» hitza
erabili, baina hori iogunean
zera eman nahi ugu a itzera : «Abereen etxal ea» e o
eta «Nikolas txikiren oponoak» bezalako tituluak irela gehienetan azaltzen irenak itzulpen berriagoen
oihartzun gutxi ikusten ae-
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argitaletxe batek irakurketa-fitxen bi ez atera uen katalogoari
(a ibi e bat jartzekotan)'°
2) Bestal e, i azle-zerren a horiek ikusterakoan beste gauza
batez ohartu gara: itzulpenez aparte, euskal i azleen nobelak
aipatzerakoan behin eta berriro betiko tituluak azaltzen zitzaizkigula .
⁚ailtasun han iz irakurzaletuko ugu ikasle bat bal in eta BBBko
lehenengo kurtsoan Garoa eta Leturiaren egunkari ezkutua
irakurtzera (eta aztertzera) behartzen ba ugu . Eta honekin, ez
genuke nobela hauei buruzko juzku literariorik egin nahi . Esan
nahi uguna beste il otik oa: 1957az geroztik nobela asko
argitaratu a (ia guztiak) behin eta berriro nobela berak irakurtzen
aritzeko ."
A ierazi nahi uguna Schuking-ek bere liburuan argiro azaltzen
u, hau a, bere ustez eskola eta unibertsitatea ira gustu literario
kontserbatzaileena erakusten utenak".
* Hel uen literatura vs gazte-literatura?
Puntu honetan aurreko puntuan esan akoarekin zerikusirik
e uki ezakeen arazo bat aipatu nahiko genuke .
Ikasleei irakurtzeko agintzen zaizkien liburuetan ba ago eskolaren
al etik hel uen literaturari agozkion lanak eskatzeko joera .
Euskaraz joera hau nabarmenagoa a er araz baino, gazteentzat
eginiko testuak urriagoak (ezezagunagoak?) bait ira.
Baina zeri eritzogu `gazte-literatura'? Tra izionalki gazteentzat
i atzitako testuek osatzen utela esan izan a. Baina, egia esan,
Literaturaren Historian gazteentzat espreski i atzitako liburuak
egon irela egia ba a ere (Ciceronek bere semeari zuzen utako De
Off-zcis--etik hasita Er i Aroko Calila e Dima-raino), beste testu
batzuk jatorrian hel uentzat i atzitakoak izan zirenak, arrakasta
han iagoa e uki zuten gazteen artean : Cervantes-en Quijote-a,
Walter Scott, Manzoni eta Dumas-en (aita) nobela historikoak,
e o eta orokorki abenturazkoen sailean kokatzen itugunak, baina
gazteen artean hel uen artean baino arrakasta han iagoa izan
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zutenak: Defoe, Marryat, Stevenson, Jules Verne, Conra , Melville, Kipling, Lon on,.. .
Beraz, `gazte-literatura' gazteek irakurtzen uten literatura motari
eritzogula esango ugu. Hau horrela izanik, eta goian aipatutako
a ibi eak gogoratuz, ez ugu ulertzen jen e (irakasle) askok tal e
horretan kokatzen iren i azleekiko uten mesfi antza . Literatur
`kalitatearen' erizpi epean prejuizio ugari agoela esan behar, gure
ustez.
* Batxillergoaren onurak :
Inkestan ikusi ahal izan ugunez, BBBko ikasleak ira maiztasun
han iagoz irakurtzen utenak er araz. Euskarari agokionean ere,
maiztasun orekatuena IEEkoekin batera beraiek utela esan behar.
Bestal e, esan ezagun bertsozaletasuna Lanbi e Heziketan ela
nagusi besteekiko al e nabarmea agoelarik.
Beraz, ikasketa motak ba u eraginik irakurketa gustu eta
maiztasunean .13
* Bal intza linguistikoez'
Euskal unzahar ala euskal unberri izateak ba u bere eragina
hizkuntza bateko literatura ala bestekoa aukeratzerakoan .
Ba iru i euskal unzaharrek maizago irakurtzen utela euskaraz
er araz baino (nahiz eta euskarazko irakurketan kopuruak oso
antzekoan irela onartu behar en), eta euskal unberriek
al erantziz . Euskal unberriak itugu, al iz, u an gehien irakurtzen
utenak .
Bestal e, ere u euskal unetan egoteak ez u er arazko
irakurzaletasuna gutxitzen .Honi agokionean, interesgarria izan
a beti anik euskal una izan en ikastetxeak, hots, ikastolak,
er arazko nobela irakurzaletasuna han iena zuela ikustea .
Horrekin batera, argi ago gurasoen euskara-mailak gurasoen
ogibi eak baino eragin han iagoa uela. Guraso elebi unen seme-
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10 . Azkenal i honetan gure
belarrietara iritsi a Gipuzkoa al ean irakaste tate batek irakurgaien aeskribapen eta selekzio lanetan
ihar uela, nolanahi ere
irakaskuntza maila esberinetan interesgarriak gerta
litezkeen irakurgaiak proposatuz . Honi buruz atu
gehiagorik ez ugu, baina
il o honetatik joango litzateke a irazi nahi izan uguna .
11 . Nahiko harriturik geratu
ginen ikasleek zenbait
nobela kurtso esber inetan
birritan e o hirutan irakurri
ituztela esan zigutenean .
Eta ez ziren gustoz egiten
iren irakurketa literario
horiei buruz ari .
12 . Schuking, Levin L .

EI

gusto literario, F .C .E . :

Mexico, 3 . argitalpena,
1969 .
13 . Berriro ere, «eragin» hitzaren gainean 5 . oin oharreangenioenagogoratunahiko
genuke .
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alabek gehiago irakurtzen ute euskaraz ; eta al erantziz, guraso
elebakarren seme-alabek gehiago irakurtzen ute er araz .
Azkenik, atu bitxi bat aipatu nahiko genuke : gurasoen ikasketa
mailak uen eraginarena, alegia . Datuen arabera, gurasoen
prestakuntza mailak nobela irakurzaletasun han iagoa sortzen u
bi hizkuntzetan, nahiz eta, behin eta berriro azpimarratu ugunez,
nabarmenagoa en amaren prestakuntza-mailak uen eragina .
Nobelaren kasuan hori horrela ba a ere, ba iru i
bertsozaletasunean beste bal intza batzuk ematen irela. Horrela,
seme-alaba bertsozaleen atzean ikasketarik gabeko gurasoak egon
ohi ira gehienetan . Halaber, olerkiari buruz zerbait esatekotan,
ba a olerkiaren kasuan aipagarria suertatzen en ezaugarri bat :
olerkizaleen aita, normalean ikasketa-maila han ikoa izan ohi a.
* Nesken nagusitasunaz :
Literatur tra izioan jakina enez, neskek, eta orokorrean
emakumezkoek literatura gehiago irakurtzen ute. Er i Aroan
nabarmena zen joera honek XIX.an eskuartean nobela (arrosa,
erromantikoa, gehienetan) uelarik irakurtzen ihar uen
emakumearen iru ira garamatza .
Gure inkestan nagusitasun hau nobela, olerki eta antzerkian
ikusi ba a (bi hizkuntzetan gertatzen a hau) , ez a hala gertatzen
«historia/kritika»ri agokionean . Ba iru i mutilak teoriazaleagoak
itugula neskak baino .
Bestal e, ipuingintzari (eta herri literaturari ere bai) agokionean
gauzak antzeratsu au en bitartean, bertsozaletasunean aipagarria
a mutilen gehiengoa . Bertso-mun uan ematen en gertakari argiak
zaletasunean u bere isla : gizonezko bertsolari gehiago ago (askoz
gehiago), eta hori horrela izanik, irakurlegoaren gehiengoa ere sexu
berekoa a.
Sexu `rol' banaketa horri agokionean, inkesta honetan ere ikusi
ira ohizkoak gertatzen zaizkigun zenbait ezaugarri . Neskek normalean nobela `estatikoak' ei akizkikeenak (psikologikoak,
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a ibi ez) mutilek baino neurri han iagoan irakurtzen ituzte, eta
abenturazaletasuna ikaslego guztiaren gustuen ezaugarri
amankomuna izan arren ba iru i neskek sentimen u nobeletara
jotzen utela .
Jarrera horren on orio izan aiteke, neskak izatea euskal literatura
oriI inalag ehien irakurtzen utenak eta al i berean gazteleraz ere
gehigo irakurtzea . Mutilek, al iz, hobeto onartzen ituzte euskarara
itzulitakoak ."
* Liburuak e ukitzearen probetxuak:
Argi ikusi ugu, etxean gero eta liburu gehiago e uki,
irakurzaletasunak gora egiten uela jenero guztietan hizkuntza
esber inetan .
Beraz, liburuak kalterik ez baina onura ugari ekar iezaioke
gazte eskolatuari .15
⁚entzu honetan, irakurtzen zituzten liburuak non lortzen zituzten
gal etzen genienean gogora ezagun % 22,1 ak erosi egiten zituela,
besteek, lag unek/familiakoek utzita e o eta liburutegi esber inetan
lortzen zituztelarik.
Berriro ere krisi garai hauek aipatu behar ba itugu ere, ba iru i
gure artean liburutegiek uten (ez uten) oihartzuna ela me io,
orain ik orain erositako liburuak, etxean aukagunak ekartzen
igutela onurarik han iena.
* Euskal Literatura klaseak, planteamen u berrien beharraz .
Beste a ituen artean Robert Escarpit-ek' 6 eskolatik bakarrik sortu
en irakurketak iraupenik ez uela esaten igu. Ba iru i gure
artean irakurketa-maiztasunak eskolarekin uen lotura gain itu
beharreko oztopoa ugula .
Alabaina, oztopoak arrazoi eta funtsa serioak e uki itzake
atzean. Gogora ezagun, bestela, irakurketaz egin iren ikerlan
askotan populazioaren alfabetakuntza orokorrak `irakurketa-estetikoaren' sorrerarekin uen lotura azpimarratzen zaigula . Hau a,
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14. Joera honen a ibi eak
lan honetan zehar aipatu ba
itugu ere, eman itzagun
zenbait atu . Neskei gehiago gustatzen zaizkien nobela g ileen artean V .C . Anrews (bere irakurleen artean % 90,9a neskak ira eta
% 9,1 a mutilak) aukagu
zeinaren Flores en el 6tico
e o Pētalos al viento nobelak inkestatuen zati han i
batek irakurri ituen), Di
Pego, Shel on eta Martin
Vigil aipa aitezke .
Mutilei, berriz, C . Doyle,
Lovecraft eta Salgari gehiago gustatzen zaizkie.
Beraz, orokorrean ekintza nobelak ba ira gehien
irakurtzen irenak, ba ira
neskei bereziki gustagarriagoa k suertatzen zaizkien lanak.
15 . 2 .837 kasutatik 1 .176k
0-20 liburu bitartean zituen
(%41,45a), 1 .118k 20-50liburu inguru ( l 39,uoa) eta
5 12k 50 baino liburu gehiago zituen ( % 18,4a) .
16 . La faim e lire, Unesco :
Paris, 1973
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testu literario bat literarioki irakurri ahal izateko, lehenengo
irakurtzen ongi jakin behar a eta gure artean ezagutzen ugun
hizkuntza egoerak, argi ago, populazio zabal baten artean, luzaroan
irakurketa `funtzionalak' eragingo ituela .
Baina gatozen azterkizun ugun populaziora. Teorian, gazte
hauek euskal alfabetatuen tal ekoak itugu, euskara-maila ona
utenak, eta irakurketa literarioa ematekotan, bal intza
gehientsuenak beteko lituzketenak .
Hori horrela ba a ere, egiten genizkien gal eretan Euskal
Literaturaz zuten eritzia gal etzean, interesgarria ezezik hezitzailea
iru itzen zitzaiela esaten ziguten . Benetan erantzun bitxia `teorian'
literatura gustora irakurtzen uen batengan .
Horrekin batera, euskal literatura klaseei buruzko eritzietan
atu eigarriak azaltzen zitzaizkigun : euskal literatura ulertzen
laguntzen zutela, euskara maila hobetzen laguntzen zutela eta
euskal nortasunaz hobekien jabetzen ere laguntzen zutela esaten
zitzaigun . Alabaina, klase hauek ez zuten euskal literatura gehiago
irakurtzera bultzatzen . Eta hementxe ago gakoa .
Ba iru i, arrazoi asko irela me io (hizkuntzaren egoera,
irakaskuntza sistima, literatur pro ukzio berriak uen oihartzun
eskasa) literatur irakurketa `beharrezkoa' e o `mese egarria ela
baina ez «erakargarria» .
Uste ugu, noizbait euskal literatura klaseak eman itugunok
askotan e uki ugula agin utako (agian hemen ago arazoa)
irakurgai askoren gainean zalantza mor oa, e o halakorik gertatu
ez enean, askotan ikusi ugu gure ikasleek `behartuta' irakurtzen
zutela, ez gustora .
Eta, egia esatekotan, arazo nagusiena hau elakoan gau e .
Bal intza berriak lortu behar itugu (irakurgai eskaintza gaurkotu
eta zabaltzetik hasiz) irakurzaletasuna ikasleengan eman a in .
Seguraski, gauza hauetan errezetak ematen hasteko pertsona
egokienak ez gara, baina gure iritzi apalean, ba ira bi al er i
gutxitan kontsi eratzen irenak :
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a) Batetik, irakurketaren bigarren al er ia i azketa ela gogoratzea. Irakurketa bera sorkuntza lana izanik, banaezinezko bikotea
suertatzen ira irakurketa eta i azketa (il o honetatik oaz Harreraren Estetikan eta Post-estrukturalismoaren baitan azken lanak .)
Gauzak horrela, sorkuntza bultzatzea laguntza han ia izan aiteke
irakurzaletasuna ikasleengan pizteko ."
b) Bestal e, ikasketa-programetan hain ezagunak zaizkigun
testu-azterketa sakon etengabekoek ba iru i askotan irakurketa
betee beharreko fitxa i aktikoetara mugatzen utela, irakurketaren
beraren helburu behinena ahaztuz : irakurriz gozatzea .
Hemen a ierazi nahi uguna 92an Frantzian Pennac-ek
argitaratu zuen Nobela bat bezala liburuan esan akoaren il otik
oa." Bertan, Institutuko irakasle en autore honek (eta lanki ea,
beraz) irakurketa literarioa benetan garatu a in zenbait gomen io
ematen u, eta, besteak beste, irakurlearen eskubi eekin ekalogo
bat i azten u.
Dekalogoan aipatzen en lehenengo eskubi ea «E⁚
IRAKURT⁚EKO ESKUBIDEA» harrigarria elarik, sakonean,
askotan gure buruei eginikako gal erei erantzuten saiatzen iren
proposamen interesgarriak eskaintzen izkigu.
* Ez bukatzeko .
Lan honetan eskuartean genuen inkestaren atuei buruz
ihar utea zen gure helburua . Datu hauen behin-behinekotasuna
onartuz (orain ik amaitu gabe agoen oktorego tesi baten zati bat
besterik ez bait ira), zenbait on orio eta ohar egiten saiatu gara .
Dena ela, irakurketari buruzko auzi honetan gurea ez baino
besterena ateke hitza. Horra hor, beraz, enbi oa.

17 . Eritzi honetakoa a
Schuking bere liburuan . Hau
horrela izanik gazte eskolatuen artean antolatzen iren
lehiaketa eta i azketa-ikastaroei onugarrariak eritzi
akieke .
18 . Gaztelerazko argitalpena, Pennac, D. tomo una
1Ovela,Barzelona : Anagrama, 1993 .
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izena uenak izana ere ba omen u, gure esaera zaharrak ioenez.
Askotan, or ea, zaila a bata eta bestea ezkontzea . Halako zerbait
gertatzen zaigu haur literaturarekin, kontzeptu horren inguruan
mila eztabai a eta hika-mika izan baitira aspal i anik, ba ote en,
ez ote en, zer ote en, noiztik e o norentzat en . Iritziak nahi
a ina ira eta inork jakinminik bal in ba u ugaria a bibliografia
berezitua . Gu ez gara arazo horretan sartuko . Izan ere, hitzal iaren
izenburuak aski ongi mugatzen eta efinitzen baitu gure gaurko
esparrua : haur literaturaren argitalgintza esatean, bereziki haurrentzat argitaratzen iren liburuez ari gara . Bereziki iot, inork ezin
iolako hel u bati literatura hori irakurri eta gozatzea galerazi, hala
nola, pornografiaren argitalgintza bereziki gizonezkoentzat
pentsatua egon arren, inork ez ion ebekatzen emakumezkoari
horrelakorik erosi e o erabiltzea .
Gehiago zehaztuko ugu : euskarazko haur literaturaren argitalpenaz arituko gara . Euskaraz argitaratutako haurrentzako liburuez,
nahiz euskaraz sortuak izan, nahiz beste hizkuntzaren batetik itzuliak.
Haurrentzat bereziki argitaratutako liburugintzaren historia ez
a oso zaharra ere . Ez Europa osoan, eta are gutxiago gure artean .
Gizonak -eta emakumeak- beti anik kontatu izan itu istorioak,
eta kontakizun horien entzuleen artean haurrak zeu en. Kulturaren transmisio mo u bezala, ba iru i ipuin mota batzuk berariaz
gaztetxoei kontatzen zitzaizkiela, ahoz aho, suton oan e o arta
zuriketan . Moisesen garaiko kontuak iru ituko zaizkizue zuetako
askori, neri bezala, baina orain ela hogeita hamar-hamabost urte
arte bizirik iraun u ohitura horrek, in ustrializazioaren hasieratik
Hegats 9
51

Hata- literaturaren argitalpengintza

3

gainbehera bazetorren ere . Ahozkotasunak behera egin uen bezala
gora joan a, noski, literatura i atzia. Prozesu paraleloa ela esango
nuke gainera. Grimm, An ersen eta bestelakoen bil umak, erromantizismoarekin bezainbat baitau e loturik iraultza in ustrialarekin. Bizimo u eta transmisio-bi e tra izionaletatik esatxiki
on oren, herri-izpirituari eusteko bi eren bat behar zuten burgesia
nazionalek, eta bil uma i atzi hauek bihurtu ziren, Europa osoan,
aman re ipuinzalearen or ezko.
Al e horretatik, esango nuke, haur literaturaren argitalpengintza -hots, ez literatura bera baizik bere e izio sistematikoa-, herriproiektu bati, naziogintzari estu-estu loturik agoela, e o egon
ela, historikoki behintzat.
Aberrigintzari eta mo ernizazioari, noski, herriek ez baitute
bere buruaren kontzientzia argirik garatu mo ernitatea iritsi arte .
Al e horretatik, ez a kasualitate hutsa Europan zehar haur literaturaren e izioak izan uen iparretik hegorako bi ea, alegia, han
goian jaio eta pixkanaka behe honetara hurbil u.
Bal intzak zehatzago azal uz, bat aipatu ugu: in ustrializazioak -eta honekin batera hirien hazkuntzak- ekarritako ohitura
al aketak; bigarrena : eskolatzea . Haurra entzule izatetik irakurle
izatera pasako ba a, irakurtzen ikasi behar. Beraz, bistakoa enez,
irakaskuntzaren zabaltzeak ere zerikusi estua u. ⁚abaltze hau
zentzu bat baino gehiagotan gertatu a gainera : batetik aristokratei
burgesak gehitu zitzaizkion, eta hauei herri xehea haurrak eskolatzeko bi ean; bestetik, hasieran letrak ikaste hutsera mugatutako
eskolatzea zenbait urtetara he atu. zen gerora eta urte-sail luze
batera azkenik.
Euskal Herriaren kasua berezia a, akizuen bezala . Eskola izan,
bai baikenuen, baina bertan irakasten zena ez zen euskara, er ara
baizik. Espainola Hegoal ean, frantsesa Iparral ean. Beraz, honek
bal intza berri bat akar euskal argitalpengintzari begira : euskal
eskola bat sortu arte -historikoki ikastola-, ezinezkoa izan zen
haurrentzako liburuen sorkuntza eta e izioa normaltzea .
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Gure herria aipatu ugunez, sar gaitezen xehetasunetan . Aba e
eta fraileen otrina eta katiximak utzita, XIX . men ean izan ziren
ahalegin mo ernoago batzuk . Bizenta Mogelen Ipuin Onak, Iturriaga pe agogoaren saioak eta beste . Hala ere, giro aproposa falta
zen. Giro horretarako ezinbestekoa izan zen abertzaletasunaren
sorrera, herri konzientzia eta geroaren apustua ekarri zituen al etik. Abertzaletasunaren teoria piztea ez zen aski, or ea: lehenengo
ikastolak jaiotzeko zeu en . Ikuspegi horretatik uler aiteke Azkue
eta Baran iaranen ipuin bilketak etnologo eta ikerlarientzako
material izatea eta ez sortzea-Grimm eta beste hainbatek bezalatra izioaren bi eko haur literatura i atzirik .
30eko hamarka a arte itxaron beharko ugu beraz haur literaturaren lehenengo plataforma eta azpiegitura sen oa sortzeko .
Izen-abizenak esan a, Ixaka Lopez e Men izabal ekarri behar
ugu hona, bera baita Euskal Herriko haur literaturako e itoreon
aitzin ari eta aitaponteko . ⁚enbait ohain eta koinzi entzia bil u
zen harengan eta une hartan : familiatik jaso zuen urte luzeetako
tra izioa zuen inprimategia -e o mol iztegia e o irarkola, ez akit
nola esan behar en-, Tolosan euskal liburuak aspal i anik ateratzen zituena ; bestal e bera oso kultura zabaleko gizona zen eta
EAJko Gipuzkoako buruzagietakoa, beraz or uantxe ernetzen ari
ziren lehen ikastolek zer behar zuten e erki zekiena ; azkenik,
honetaz inongo aturik ez ba ut ere, garai hartako Tolosan, Labaienekin, Lizar irekin eta Orixeren al ian behingo bisitekin, giro
berezia sortu zela pentsa liteke, e o imajinatu bahintzat .
Lopez Men izabal izan zen Xabiertxo-ren aita, eta beste testuliburu askoren bataiatzailea . Jakina, Ixakaren Xabiertxo ez a Lewis
Carroll-en Alizia, ezta gutxiagorik ere, baina euskal literaturan
ihar ugunok aspal i ikasi genuen gure uguntxoa estimatzen, eta
Xabiertxo haren bertuteak ez ira nolanahikoak : eskolan euskara
ikasteko lehenengo testu mo ernoa a: bixi eta atsegina ; euskal
haurrei i entifikatzeko mo uko heroi bat eskaintzen zien lehen
al iz; marrazkiak berriz, John ⁚abalo Txiki maitagarriarenak,
e onongo hoberenak bezain onak, eta hemen inoiz sortu iren
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politenetakoak . Hori hala izan a, ez a harritzekoa orain hogei
urte ere orain ik Xabiertxo-rekin ikastea hainbat eta hainbat
ikastolatan .
Eskola ez a berez literatura halere, nahiz honentzako nahitaezko oinarri izan . Oinarri hartatik zer atera ote zitekeen, balizko
olaren ipuina berritzea litzateke. Denok akizuen bezala, 1936an
Espainian faxistek gerra sortu zuten eta Euska i porrokatu egin
zuten . Euskal kulturarekin zerikusia zuen guztia bereiziki zigortu
zuten : euskal liburuek, eta euskarazko irakaskuntzak urte luzeak
eman beharko zituzten lurpean, eta lurpetik ilunpera pasa, gaurko
egoera eguzki istiratsuarena ez ba a ere.
Herri-proiektua, bizi-nahiaren ametsa, 60ko hamarka an zehar
hasten a berriro gauzatzen, gorpuzten . In artzen, berriz, 70etik
aurrera . Milaka lan eta asmo berriren garaia a: ETA-ren garaia,
ikastolen garaia, euskara batuarena. . . Euskara batua funtsezko urratsa
izan zen haur literaturgintzarentzat, merkatu gutxi-asko homogeneo baterako aukera sortzen baitzuen lehenengoz .
70 al ean sortu ziren pe agogi tal eak ere : Gor ailu, Iker eta
beste. Horien emaitza, hainbat eskola-liburu eta testu lagungarri .
Azpimarragarriena, seguru asko, Saioka eritzan sorta, or ura arteko proiektu ausart eta anbiziotsuena .
I azlan interesgarriak sortu ziren, baina argitalpengintzari agokionez, esan behar a or uko azpiegitura eta tal e guztiak esegin eta bertan behera gel itu zirela hamarka a amaitu baino
lehen . Salbuespen bakarra ugu, bakarra baina ez bitxia. GeroMensajerokjarraitu egin u zorionez, enok akizuen bezala lagun
arteak esagertu egin baitaitezke, eliz or enek eta lagun iek or ea
iraun egiten ute.
Desegite-berregite hau ez a harritzekoa ere, frankismoaren
osteko gizarte-al aketa orokorren zati baita . antzeko zerbait gertatzen
a hel uen literaturan ere : 75-80 bitartean garai bateko i azleek
utzi egiten iote literatura sortzeari eta esagertu egiten ira or ura
arteko argitaletxeak .
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Desegiteak utzi eta hitz egin ezagun or uan jaiotzen enaz .
Garai horretan jaiotzen ira Elkar, Erein eta Hor ago, bai heluentzat bai haurrentzat liburu asko eta asko plazaratu zituztenak,
sekula baino gehiago . Hor ago itxi egin zen, mun u hau ez baita
irabazbi e errazekoa, baina beste biek jarraitu egiten ute eta eurak
ira orain ik ere plataformarik in artsuneak, liburu gehien kaleratzen utenak.
Haur literaturak egun aino izan uen azpegiturarik sen oena
bakarrik ez, haurrentzako literatura sortzen uten egileak ere oruantxe hasten ira . Batzuk beti eta berariaz haurrentzat i azten
utenak, hala nola Joxean Ormazabal eta Mariasun Lan a; eta
beste batzuk, berriz, gaztetxo eta hel uentzako i azlanak tartekatzen ituztenak, a ibi ez Anjel Lertxun i eta Bernar o Atxaga .
Gal era hau egin lezake norbaitek, fenomeno bi horien al ibereko
sorrera ikusita : azpiegitura eratu elako atera ote ira i azleak, ala
i azleak azal u irelako antolatu a azpiegitura? Askabi erik gabeko
sorgin-gurpila izan liteke auzia horrela konpontzea, eta esan ezagun,
hartarako giro egokia zegoelako jaio zirela bai argitaletxeak bai
i azlanak . Harrigarritzat jo genezake horren beran u arte horrelakorik sortu ez izana, baina kasu honetan ezin ezer egotzi euskal
literaturaren ohizko berankortasunari . Gure ingurune kulturalean
ere ez baitzebiltzan askoz hobeto . A ibi ez, espainolezko merkatua
gurea baino milaka al iz han iagoa izan arren, haur literaturaren
in ustria mo ernoa eta egile berezitu mor oxka baten sorrera,
gure artean baino urte batzuk lehenxeago besterik ez a agertu, eta
katalanaren eskutik neurri han i batean. Han ere, haur literaturaren
kulturak erro meheak zituenez, bal intza orokorrak askoz hobeak
izan arren giro aproposaren zain egon behar izan baitzuten .
⁚ein ira ba a, giro egoki horren eragileak? Faktore ekonomiko
eta kulturalen uztarketa behar a. Batetik, ekonomiak goraka jo
behar u, gutxieneko ongizatea lortu eta kontsumo maila han i
samar bat iritsi; baina hori nahikoa ez elarik, bestetik haurrentzako liburuak erostea gauza probetxugarritzat ikusi behar a, haur
liburua kultura on asuntzat baloratu . Hau ena mun uko gauzarik
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naturalena iru itzen zaigu gaur egun, baina ohar gaitezen oso
prozesu berria ela, oraintsu gertatutakoa : euskal liburua
geroxeagorako utzita, pentsa ezagun zenbat liburu-ale izaten zen,
orotara, eskoletan, liburutegi publikoetan, jen earen etxeetan .
Liburu-kopuruak bi erkaketa han iak egin itu orohar, eta haur
literaturak bereziki .
Eta euskal liburuekin? ⁚er esanik ez . Azken hamabost urteotan
Joan Mari Torreal aik egin ako urteroko liburugintza azterketan
argi eta garbi ikus liteke progresioa, ez aritmetiko baizik geometrikoa.
⁚ehaztasun gehiago ematen saia gaitezen . Ez gehiegi ere, ezinezkoa baita. Izan ere, Torreal aik bere azterketei ekin zienean
haur literatura guztiz marjinala zenez -ez gure artean bakarrik,
sailkapen ere ua UNESCOrena baitzen- . Orotarik eritzan sailean sartu zuen, bibliografia, kazetaritza, urtekari, tebeo, komiki,
saiakera, artikulu, omenal i eta abarrekin . Beraz, ez a zehatz-mehatz jakiterik sail horretan sartutakoen artean zenbat iren guri
agokigun alorrekoak . Aspal i batean gutxienak beharba a, gaur
egun berriz, ia enak .
Torreal airen zenbakiei gainbegira a bat emanez, 1976an 95
euskal liburu atera zirela ikusten ugu, eta 1991 n 966 . 10 halako .
Haurrentzako liburuetan -beti ere lehengo zehaztapena gogoan
izan a- 10 baino gutxiago izatetik 300 baino gehiagora igaro gara .
30 halako bai behintzat . Beraz, bai zenbaki absolutuetan bai portzentajetan egun oko goraka a jo u sail honek eta halaxe
segitzeko itxura guztiak itu .
Jakina, goraka a gel iezin hau liburu ekoizpen eta kontsumoari
agokio, ez u ezer asko esan nahi kalitateaz . Gure gizarteak gutxi
irakurtzen u egiazki, baina irakurtzea ona ela pentsatzen a,
beraz haurrei liburuak ematen izkiegu, on o heziko irelakoan ;
haur horiek eskola laga eta utzi egingo iote irakurtzeari, baina
kateak iraun egingo u. Ez ut esan nahi hori on o e o gaizki ote
agoen, nik neuk ere ez akit. Gertaera absur u samar bat azal u
besterik ez ut egin nahi .
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Ba a, beraz, merkatu bat, ikastolek bakarrik eta euskal ere uetako eskola guztiek on oren sortutakoa . Historikoki, gainera,
merkatu horren eskaria euskal argitaletxeen eskaintzaren aurretik
joan izan ela esango nuke, gaur hori gertatzen ez ba a ere . Eta
eskari hori euskal i azleek sortzen zuten eskaintzaren gainetik egon
a eta ago .
Argi ezagun pixka bat eskari eta eskaintzaren kontu hau, al eri asko baititu . Bat, tira ena, liburu bakoitzetik zenbat ale egiten
iren . Orain ela hamar urte, ohizkoa zen haurrentzako euskal
liburu batean lau-bost mila ale botatzea, eta sarritan berrargitalpenak
gertatzen ziren gainera . Publikoa gosez zegoen, lehen ik ez zegoen
libururik, eta urtero ateratzen ziren apur haiek irentsi egiten zituzten .
Gaur, berriz, panorama hau asko al atu a: urtero hainbeste liburu
berri ateratzen irenez, eta aurreko guztiak ere eskura eta aukeran
auzkagunez, nahiz eta haurrek lehen a ina e o gehiago erosi,
normala enez liburu bakoitzetik askoz ale gutxiago argitaratzen
ira, ia inoiz ez bi milatik gora . Eta berrargitalpenak ere, gero eta
gutxiago egiten ira : orain ela sei-zortzi urte, urtean ateratako
haur liburuen laur ena omen zen ; azken al ian berriz, ez a %
15era iristen .
Bizkorren batek honezkero pentsatu u, argitaratzaileak lotsagabe
eta iruzaleak garela, lehen e ozein gauza erraz saltzen genuela eta
orain zailago elako gabiltzala lanturuak jotzen . Arazoak askoz
mami gehiago u or ea. Egia a, noski, liburu bakoitzaren ale
gehiago sal u ahal izateak irabaziak ematen izkiola argitaletxeari,
baita i azleari ere . Irabazi horiek ezinbestekoak izaten ira e itorialek bere azpiegiturak sen otu eta geroari begira teknologia berrituko ba ute . Baina on orio praktiko eta zehatzagoak irakurlearentzat ere ba itu tira en jaiste honek: orain ela hamar bat urte
ugari ziren euskal argitaletxeek sortutako koloreetako liburuak,
hots, euskal iru igileek kolorez ilustratutako euskal i azleen sorkuntza-lanak . Gaur egun ez ago holakorik. ⁚ergatik? Kolorea
sartzeak akartzan gastuak estali ahal izateko bost mila ale bota
behar irelako gutxienez, eta gaur egun kopuru horietara iristea
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ezinezkoa zaigunez, zuri-beltzean apain u behar izaten itugu
geure liburuak . ⁚uri-beltzean apain u e o bestela, kolorezkorik
irakurri nahi ba ugu, itzulpenetara jo .
Itzulpena baita aipatu gabe ezin utzi ezakegun beste al er i
bat. Eskaria euskal i azleen sorkuntza baino han iagoa zela esan
ugu; honen on orioa izan a, eskari horri erantzun ahal izateko,
itzulpenetara jotzea . Joan en hamarka a osoan beti izan a
garrantzitsua haur literaturako itzulpen zenbatekoa . Orain ela
hamar urte ere % 40 inguruan zebilen . Portzentaia han itu egin a
or ea, eta azken urteotan haurrentzat ateratako hiru liburutik bi
itzuliak ira. Hau ona a, txarra a? Itzultzailearentzat u arik
gabe ona, lana ematen baitio eta ez a gutxi azken al i honetan .
Gehiegi ere ez ote en esango nuke,nahiz eta gure asmoa ez izan
balorazioak egitea . ⁚ergatik gehiegi? Itzulpen horietako asko txarrak eta akatsez josiak izaten irelako, eta ia beti espainoletik
eginak, gure hizkuntz eta kultur kolonizazioa areagotuz . Baina
ikusten uzuenez, arazoa ez a funtsean itzulpen horien zenbatekoa, nolakoa baizik .
Gutxi e o asko izan, hazkun e han i honek ba itu arrazoi
batzuk, argitzen saiatuko naizenak : hemen merkatu bat ba agoela
ikusi ute kanpoko argitaletxeek, batez ere Espainiakoek, eta sartzea erabaki ute, pastel zatirik han ienaren bila . Eskubi e osoosoa ute, jakina, merkatu ekonomian bizitzeaz gainera guk ez
baitugu politika protekzionista egiteko mugarik . Kanpoko argitaletxe horiek, orohar, ez ute mo urik eta aukerarik izan euskal
i azleekin harremanetan sartu eta hauen jatorrizkoak eskuratzeko .
Beraz, beren katalogoko er al obrak euskaratu ituzte . Kanpoko
argitaletxe horietan enetik ago: batzuk ez ira saiatu ere egin
euskal i azlerik topatzen, nahikoa ute itzultzaile batekin ; beste
batzuk berriz bai, baita euskal i azleak tentatu ere, sariekin e ota
bere lanak Espainia zabaleko hizkuntzara itzultzeko sagarrarekin .
Bestal e, lehen azal utako tira a eta kolorearen arazoa ugu .
Euskaraz sortuetan kolorerik sartzerik ez ba ugu, zer egin haur
txiki-txikientzat? Hauek kolorea behar ute, liburuak irakurri baino
Hegats 9
58

Men iguren Elizegi, Xabier

gehiago ikusi egiten baitituzte . Kolorezko marrazki horiek aprobetxatu eta txuri-beltzezko testuak hizkuntzaz al atuta gastuak asko
murrizten irenez, hiru bi e gel itzen ira?: kanpoko argitaletxeen
itzulpena, bertakoen itzulpena, ala koe izioa esaten zaion formula .
Koe izio honekin batzuetan lortzen a, guk kanpokoen liburuak
euskaratzearekin batera, kanpokoek geureak haien hizkuntzetara
itzultzea . Laugarren bi e bat, guk egiten itugunek kanpoan interes
han ia sortu eta kanpotik guri eskatzea litzateke baina hau, oraingoz,
ametsa a beste ezer baino gehiago .
Itzulpenaren ugariaz hitz egitean beste zerbait zehaztea komeni
a, ez baita inoiz aipatzen . Esan ugu, haur txikientzako liburuetan errazena itzulpenera jotzea ela eta hala egin ohi ela. Liburu
horiek oso-oso testu laburra izan ohi ute or ea: folio bat baino
gutxiago asko eta askotan . Oso itzulpen merkea beraz . Liburuek
zenbat eta letra gehiago izan or ea, itzulpena garestiagoa a, eta
eskuarki ez u bere burua or aintzen . Hori ela eta, kanpoko
argitaletxe horiek ez ute ia libururik kaleratzen gazteentzat .
Ikusten enez, pro ukzio oparoa ugu baina aski esorekatua
eta gabezia larriak agiri ituena. Desoreka eta gabezia horiek konponbi ean jartzeko mo oruik ikusten ote a? Nik behintzat ez .Haur
literaturaren alorreko sortzaile berri gutxi azal u a azken al ian,
eta horrelako an ana beharko genuke . Euskal Herritik kanpora
jalgi eta geuretik bsteetara itzultzeko ere aukera gutxi ugu, kalitatearen baitan ez baina in arraren arabera neurtzen baita hori
gehienbat. Tira a txikiegien arazoak ere bere horretan iraungo u
seguruenik, orotara gehiago sal uko balitz ere titulu kopuruak
goiti segitzeko itxura guztiak baititu : kanpokoei erraza zaie eta
bertakoek ez ute atzera geratu nahi . Alfer-alferrik a planifikazio
mo ukoren bat eskatzea: esan ugun bezala, konturatzea libre a
eta gaur egun, hortaz, haur literatura ez a planteatzen herriproiektu bati loturik. Etekinak eta galerak eman itzakeen sektore
in ustrial bat a, gaur egun gainera, liburua luxuzko pro uktu
enez haren kontsumoa apal urik, krisian agoena.
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Herri-proiektuaren zentzua ez a guztiz agortu or ea, eta gai
horrekin hasi u anez hitzal ia honekintxe amaitu nahi ut.
Gogoratuko uzue nola esan izue an lehen, eskola eta haur
literatura guztiz loturik egon irela beti anik . Gero berriz, 80tik
honako haur literaturaren garapenaz hitz egitean isil u egin ut
lotura hori, berariaz, ez aparteko bi etik oazelako baizik eta
irakurle garen al etik haur literatura interesatzen zaigulako gehien .
Baina hitzal iaren gaiak argitaratzearekin u zerikusia, eta al er i
honetatik ukaezina eta al e batera utzi ezinezkoa a bi alorren
arteko harremana . Garbi esan a,haur literatura argitaratzen uten
etxe gehien-gehienek -bai hemengoek bai ingurumarikoek- eta
u arik gabe in artsuenek, eskolarako testuliburuak ere ateratzen
ituzte . Ez hori bakarrik: eskola material hori ez a eranskin soila,
aitzitik, bera a argitaletxeetan toki, iru eta garrantzi gehien
betetzen uena . Arrazoia bistakoa a : ipuin-liburu polit batek
hainbat kasta bal in ba u, milaka asko sal uko u, eta urtez urte
eutsi salmenta horri . Hortaz, iru asko ago jokoan . Diru asko, eta
irua baino gehiago .
Une honetan hezkuntza erreforma elako bat ari a martxan
Hegoal e osoan, Espainia osoan bezala . Horren arabera berritu
egin behar ira testuliburu guztiak . Oraintsu arte, liburu horiek
egitea euskalgintzaren zeregin neketsu bat zenean, bertakoak aritzen ziren, nola e o hala. Orain berriz, kanpokoak ere etorri ira,
ol arrean, iruaren usainean . Abantaila ere ba ute, merkatu askoz
zabalagoarentzat ari irenez, inbertsio han iagoak egin itzakete,
lan-tal e ugariak eratu, iru-eskaintza e erragoak egin . Eta eskubi e
oso-osoa ute, berriro iot. Baina nik ere eskubi ea ut, ez ela
ber in esateko . Izan ere, Euskal Herriaren historia eta geografia
irakasteko, ez a gauza bera irizpi eak guk finkatu ala kanpokoek
ezartzea . Oso gauza oinarrizkoak ira : ea zein en gure herria,
zenbat probintzia ituen bertako mapak . . .
Momentu honetantxe, haur literaturako euskal argitaletxeentzat
hil e o biziko erronka ari a jokatzen . Apustu hau ez irabaztea
marjinalitatean erortzea izango baita . Baina ez gaitezen ramaHegats 9
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tikoegiak izan, ez ago mo an eta. Gainera, haur literaturan ari
garenez, gure egitekoa ez a sermoiak botatzea, kantu eta kontu
aritzea baizik .
Eta hau hola ez bazan, sar
Bitoriako plazan .

a ila kalabazan, eta ager

a ila

HAUR LITERATURA⁚

Abarkapetik Liburupera

⁚ubizarreta, Patxi

Orain ela bost bat urte, euskara klaseak ematen nizkien goizean
goiz u aleko funtzionari batzuei . Klaseak amaitu bezain laster,
kafetxo bat hartu eta Flori ako Kultur Etxe honetara etortzen
nintzen, goiz pasa .
Beti anik izan ut gogoko hemengo haur liburutegia : eserlekuak erosoak ira, leihoak han iak eta egon ere oso liburu bereziak
au e . Behin batez, esate baterako, i azle baten burua i eiez,
ipuinez eta istorioz beterik agoela irakurri nuen, ena nahasmahas, eta kilker kaiola baten antzekoa ela, arrabots eta iskanbila
hutsa alegia .
Eta gaurko saio honetaz gogoetan, zerekin gogoratuko eta efinizio mo uko harekin gogoratu nintzen . Eta gaur, atrebentzia
barkatuko i azuelakoan, benetako kilker kaiola bat ekarri ut.
Hara .
Esan bezala, kilkerrak, ipuinak, istorioak e o ena elakoak
nahasian, anabasa zalapartatsuan ibili zitzaizki an harik eta egun
batez izenburua aurkitu nuen arte . Eta behin izenburua aurkiturik,
pozik, kilkerrak emeki-emeki ateratzen hasi ziren . Haur batek
beren zulotxoan txiza egin izan balie hasi ziren, beraz, irteten .
Hona hemen aurkitutako izenburua :
Abarkapetik Liburupera
A ibi e bat
eta
bizpahiru on orio

Abarkapetik Liburupera

4

I. Abarkapetik
Aurtengo u aberrian, urteetan Iratiko oihantzaina izan ako
Teofilo Eseberri ezagutu nuen . Otsagiko euskal un zahar bakarrenetakoa izaki, ni a i-a i egon nintzaion, plazer han iz, bere kontuak entzuten .
Halako batean Itzaltzuko Gartxoten ipuina aipatu zi an, baina
zoritxarrez ez zuen oso ongi oroitzen . Alabaina, han ik gutxira eta
ustegabean, Arturo Campionen Narraciones Baskas irakurtzen ari
nintzela, Itzaltzuko bar oaren ipuin zoragarria aurkitu nuen .
Campionen narrazioan ipuin kontalari xume bat agertzen a:
An resa Berra e, eta hona hemen, hitzez hitz, bere ohainez zer
esaten zaigun :
Hori oroimena, hori! Ene ama zenak bezalaxe kontatu u ipuina,
hitz ber in-ber inekin. Beste batzuek mol e esber in batez kontatzen ute; baina hori egia a. . . egia e o, gezurraren egia . Ene amak,
kontu zaharrei agokienez, enak bere abarkapean biltzen zituen .'
«Denak bere abarkapean biltzen zituen . . .», errepikatu nuen ene
baitan. Eta berehala, Gasteiztik ez oso urrun, Estibalizko monastegian bizi eta «abarkapean» hezituriko gizon batekin gogoratu nintzen, Jose Arratibelekin . Hark honela eskribatzen igu, bere ustetan, gerrak amaitu zuen or uko giroa :
Kontu zaharrek, esate baterako, niregan oso eragin han ia izan
zuten. Nik uste uthoriek entzutearekin etagiro hartan hazitzearekin
bat onartuta sentitzen zela, etxean on o hartuta bezala. . . Gu or uan
zain egoten ginen artazuriketan e o afalon oko gainerako lanak
egiten hasteko, eta aita zenari Atte, kontu zaar bat" eskatzen genion,
eta hark `Ixilik egoten bazeate bai . "Eta or uan, keinu eta imintzio
artean, tarra-tarra-tarra hasten zen; behin Txerri Beltzarena, beste
behin Txomin Ipur irena. . .'
Eta bi aipamen horiek egin on oren, begi bistakoa en on orio
bat atera nahiko nuke : oso enbora gutxian eman en mun uaren,
mun u ikuskeraren eta mun utiarron al aketa ikaragarria izan a,
zorabiatzeko mo ukoa.
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Bai, ba akit ez u ala ezer berririk esan . Ez zen hori, bestal e,
ene asmoa . Hala eta guztiz, ostera ere esan nahiko nuke: ikaragarriak
ira XX . men e honetan gizakumearen baitan, gizakumearen inguruan gertatu iren al aketak. . . Gutxi-asko, enok gozatu, jasan
eta, azken batean, bizi izan itugunak .
Hona hemen, a ibi eekin 'arraituz, Piarres Lafittek orain hogeita
hamar urte aipatzen zuen al aketetariko bat :
Eta orhoit niz, Uztaritzen lehen tratorrak sartzearekin, laborari
batek erran zautala : "Ba ut bel urra lurra men ekatuko zaikun :
i iekin maltso-maltso erabiltzen baiginun, orain in arka, basaki
ol artzen bagitzaizko, nork aki ez iogun min egiten? 3
Garbi ago nekazal tresna berrien bel ur zen laborari hura ere,
abarkapean hezia izango zela ; bai laborari hura bai orain ezagutaraziko izkizue an ama-alabak .
Orain berrogeita hamar bat urte, mun ua erakustearren e o,
Ataun Aiako ama batek alaba Villafrancako (gaur Or izia) azokara
(or uan perie) eramatea erabaki zuen. Ttipi-ttapa, Aia auzunetik
San Gregoriora hel u ziren . Neskatoa, bien bitartean, jakinminez
beterik ezker-eskuin begira zihoan . Halako batean hel u ira San
Martin auzunera eta neskatoak, eliza, jen e eta men i berriak
ikusirik, honela gal etu io amari:
-Villafrancarako asko falta al a?
-Ez, laster Lazkaora iritsi eta berehalaxe gaitun .
Neskatoak or uan:
-Eta Villafrancatik aurrera herririk ba al ago?
-Bai noski -amak-, urrunago Tolosa zegon, on oren Donostia eta gero, gero itsasoa zegon . . .
Are gehiago : or uan haurrak ez ziren Paristik etortzen ; jakina,
Paris ezezaguna baitzen . Or uan haurrak Or iziako azokatik
ekartzen ziren, saski batean . . .
Ehun aka a ibi e gehiago ere aipa genezake, baina ez
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Abarkapetik Liburupera

hizketal i honen gaia. Beraz, puntu honetaraino iritsirik, orain
osagai berri bat aurkeztuko ut: liburua .
Gizartea al atu a, herritik hirira, baserritik hiriko pisura, sorotik
lantegira; gizartea al atu a eta baita mentalitatea ere . Heziketan,
pe agogian, garrantzi han iagoa ematen zaio liburuari. Ahozko
li- teraturan eman ako hausturan zubi lana betetzen u liburuak askotan. . . 4
Oso bat nator Xabier Etxanizen hausnarketa honekin, izanez ere
libururik gabe ez baikenituen ezagutuko ez Campionen ipuina
(Itzaltzuko bar oa) ez Estibalizko frai ea en Jose Arratibelen ipuinak (Kontu zaarrak) . Egin ezagun ba a salto abarkapetik liburupera .
11. Liburupera
Atal berri hau hasten u alarik, aitortu beharra aukat ez u ala hemen iraganaren apologiarik egin nahi ; baina al i berean ezin
ut ukatu iraganari nostalgia gozo batez begiratzen io ala, beharba a haurtzaroan abarkapeko giro hura usain u e o, sumatu
e o egin nuelako .
Eta lehenal iaz hitz bi esan on oren, liburuaren atal hau bere
testuinguru historikoan kokatu nahiko nuke, orainean alegia .
Horretarako Argullol eta Trias S filosofo katalan arren pentsamenuaz baliatuko naiz .
Gizon hauen ustetan, men ebal eko gizarteak, bere iraultza
in ustrial eta politikoekin, bere urbe erral oiekin, hon oratu egin
u bere iragana, uko egin ie bere erro kultural, erlijioso, etniko eta
abarrei . Bizi una zen natura (oroi ezazue geure ipuinetan gorol ioak
ez beste guztiek zekitela berbetan) bizigabetu zaigu . Mun uaren
" esenkantamentua" bultzatu ugu eta, al iz, teknika eta ekonomiaren bitartez "enkantamentu" berriak sortu itugu .
On orioa latza a, latza enez: errorik gabe geratu gara ; gauza
asko egin itzakeen gizartea sortu ugu, baina barrenean hutsik,
akiturik agoen gizartea eraikitzen saiatu gara . ..
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Eta berriro iot, kontua ez a iraganera itsu-itsuan itzultzea
(hala nahi izanik ere, agoeneko ezinezkoa a) ; bai, ostera, haren
al er irik funtsezkoenak jasotzea, sustraigabetu garen al etik atzera
ere sustraien bila joatea. Eta gauzak honela, guri ahozko literaturaren
altxorrik e errenak ezagutzea eta ezagutzera ematea agokigu .
Altxor horiek nola ezagutarazten iren? Hori jasotzaile e ota
i azlearen sentsibilitatearen eta ahalmenaren menpe ago. Azkue,
Baran iaran eta Lafitte bezalako jasotzaileek ipuinak beren hartan
jaso zituzten, beren jantzi zaharrarekin . Alabaina, gaurko i azleek
or uko ipuinak itzulipur ikatu egin ituzte: Jose Agustin Goytisolok
otso zintzoak eta arkume putakumeak birsortu zituen ; Carmen
Martin Gaytek Manhattanera eraman zuen Txanogorritxu, zeinak
Roal Dahlen ipuinean, otsoari tiro bi eman eta haren azalarekin
larruzko berokia egin baitzuen . Eta Nostlingerrek Pinotxo berri
maitagarria sortu zigun.
Geure artean, Sarrionan iak amaiera esber inak eman itu
ipuin klasiko askorentzat eta Lertxun ik plazaratu berria u Peru
eta Marixeren azken abentura bil uma.
Hala ere, ezin a ukatu ipuin zaharrei jantzi berria egokitzerakoan,
arazo irristakor batekin topatzen garela : i eologia, morala. . . Nola
gaurkotu ipuin haiek? Manuel Vazquez Montalbanek, Palabras para
Julia liburuari eginiko hitzaurrean, esate baterako, zera io: ongi
ago ipuin tra izionaletara itzultzea, obra irekiak baitira, baina . . .
ez al itugu pertsonaia gozo, zozoegiak sortu?
A iski e batek zioenez, bere lanetan "gaiztoek" ez ute irabazten, errealitatean beti horietxek baitira irabazleak . Baina, baina . . .
ez akit ba a. Gai korapilotsua a honako hau eta nahiago ut
on oko solasal irako uztea.
Batera nahiz bestera, iru itzen zait arestian aipatu eserrotze
hori, neurri apalean ba a ere, i azleak arin u e o egin ezakeela ;
oroimenaren zainetan berriro ere o ola eta letrak nahasirik ibil
aitezela lortu .
Halaxe io Tahar Ben Jellounek ere :
Hegats 9
69

4 . ETXANI⁚ Xabier, «Haur
literatura : polemiken artean,
goraka», zinrzhilik, Filologia eta G . H . Fakultateko
Euskara batzor ea, Gasteiz,
a. alea, 28 . or .

s. ARGULLOL

R. - TRIAS

E ., El a
c nsancŕo e Occiente, E iciones Destino,

Bartzelona, 1992

Abarkapetik Liburupera

4

Geure eginkizuna, noski, e erra a: zer eta haur baten arima
zinezko memoria baten izpirituaz birjanaritzea! ( . .) Ba ugu egiteko
bi erik, aurkitzeko jen erik, bai eta hariltzeko istoriorik ere . Goazemazue! Hitzek hor itu egiten naute! Tira, goazemazue!'
111 . A ibi e bat
Gorago esan u an bezala, i azle baten burua istorio, ipuin eta
i eiez beterik ago, eta kilker kaiola bat iru i. Ba a uela urte
batzuk, Marokkora joan nintzelarik, ene buruan i eia, kilker berri
bat sartu zen .
Hango mutiko batek sosak eta gozokiak eskatu beharrean, luma
bat eskatu zigun (men ebal eko gaurko haurren harri urarako,
seguruenik), eta or uantxe sortu zitzai an Gutun harrigarri bat'
i azteko i eia .
Mutiko batek neska turista bati luma bat eskatzen io eta
honek, trukean, musu bat emateko esaten io. Mutikoak, lotsaturik,
musu bat ezetz, baina egunen batean eman ako lumarekin ipuin
bat i atziko iola agintzen io. Eta jakina, neskak or ainetan beste
ipuin bat i atzi beharko io, bere herriko ipuin bat .
Beraz, i eia hor izanik, bi ipuin aurkitzea falta zitzai an. Eta
horretarako ene ipuin altxorrera jo nuen . Berehala bi ipuin e er
aurkitu nituen : bata, amak aspal i kontatua (hau izango zen,
txilaba bat jantzirik, mozorroturik, mutiko marokkiarraren ipuina)
eta bestea, Sunbillako atautxi e o aitona bati entzuna eta grabatutakoa.
Laburbil uz, bi ipuin horiek gaurkotzeko osagai erlijiosoak
ken u egin nituen : batean ermita zena hemen ipuin kontalari itsua
bilakatzen a; bestean ogi be einkatua ena eraztun, hau a,
poesia gehiago eta erakargarritasun han iagoa uen osagaia.
Azkenik, lagun batek, oharkabean, Egia eta Gezurra ipuinari
amaiera ematen ion esal ia ezagutarazi zi an : «Egia ala gezurra,
begi bien artean su urra.» Bizkaian jasotako ipuin amaierako for-
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mula hau zoragarria iru itu zitzai an eta, jakina, ipuin horretarako
ezin aproposagoa .
Eta ipuina gaurkoturik, txertaturik eta amaiera horrekin bukaturik, Azkueren Euskalerriaren Yakintza irakurtzen ari nintzela, hara
non aurkitu nuen on oko ipuin hau : Petralan ako batzar bi e o
hiru, eta noski, jarraian esango u anarengatik hau ere buruko
kaiolan geratu zitzai an.
⁚er aurkituko, beraz, eta Egia eta Gezurra ipuinaren bertsio bizkaitarra e o . Ipuin hauen al eraketa eginez gero on orio asko atera
aitezke : egitura, paralelismoak, hizkera, zahartasuna bera . ..; baina
egiteko hori folklorezaleen eta buruargien esku uzten ut, izanez
ere ene burua ena nahas-mahas eta iskanbila hutsa baita . Hargatik,
eta besterik gabe, ene baitan au en bi ipuinok i atziko itut
(hirugarrena eta mol atua Gutun harrigarri bathartan ago) enen
plazerrerako eta, norbaitek nahiko balu, on orioren bat e o beste
ateratzeko . (Ikus eranskina .)
IV Bizpahiru on orio
Mol e asko egon aitezke ahozko literaturaren, tra izioaren
gaiari heltzeko. Kontzienteki ez naiz ipuin biltzaileen gainean
sobera jar un, ezta xehetasunetan sartu ere : ipuina zer en, mitoa
zer en, alegia zertan en. . . Besterik gabe, ene baitako kilkerrek
e o i eiek egin uten bi ea azal u izuet e ota, hobeki esan,
egiten ari iren bi ea.
Orain arteko jar una laburbil uz, bi hitz aipatuko nituzke :
erroak eta liburua . Erroak, ipuinek geure oroimena berrosatzen
laguntzen igutelako, nonbaiteko sentiarazten ; liburuak, mo u
egokia aitekeelako aiton-amona eta guraso berrientzat ipuinak
kontatzeko, zaharrak jantzi zaharrez eta berriak jantzi berriez (eta
guraso zaretenok, zergatik ez mol atu zeuek ipuin zaharrak hauek
kontatzeko or uan?) kontatzeko, haurrak liburupera erakartzeko .
Joxemartin Apalategik zioenez, gizarte mota bakoitzak bere
narrazio berezia u: ehiztari-biltzaileak mitoa, nekazariak kontu
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zaharra eta in ustrialak, guri sortzea eta kontatzea

agokigun kon-

tu berria', zeina liburuan sostengatzeaz gain, hezkuntza estetikoa,
hain gustoko

~~

u an kontzeptu hau bultzatzeko tresna ezin egokia-

goa baita . Eta hona, amaitzeko, Carmen Bravo Villasantek hau
ela eta ez ela zer ioskun :
Historia fantastiko eta e er hauek entzutean, ipuin magiko hauek
entzutean, iru imena piztu eta burua beste erritmo batean hasten

a

lanean.
Ipuina, aintzakotzat eta gogoan har aitekeen forma literarioa a .
Utilitarismoa eta espezializazioa nagusi iren garaiotan, iru itzen
zaigu ipuinen bi ezko hezkuntza inoiz baino beharrezkoagoa ela,
batipat, haur ttikientzat, hortxe ereiten baita e ertasunerako eta
hezkuntza osorako hazia . Ipuinen bi ezko hezkuntza estetikoak fin u
egiten

u a imenarekin loturik agoen sentiberatasuna .
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ERANSKINA
8 . APALATEGI Joxemartin, Inho uccion a la historia oral, Anthropos, Bartzelona, 1987, 228 .or.

Egia eta gezurra

Denbora batean, gauaz eta oihan batean, elkarrekin egon omen
ziren Egia eta Gezurra . Eta Gezurrak Egiari bi egurutze batera
ailegatu zirenean erran omen zion :
-Hi, hoaie hor barna, ni joanen nauk harat, bertze al era; eta
egunen batean berriz harrapatzen ba ugu, or uan besta bat eginen,
antolatuko iagu . Hi mixerablea haiz; ni, berriz, aberatsa nauk.
Egia gaztaina i han i batera joan zen eta han barrenean gel itu
zen . Euria ari zuen eta sorginak baino lehenago joan zen gaztain
zulo hartara . Eta han ik or u bat betera hasi ziren sorginak, batak
anbor soinua, bertzeak zurupitak, akor ionak, enetikan, ikaragarrizko bestan .
Gero, mun u guztiko berriak ematen zizkieten elkarri . Hura
akelarrea zen, gaztaina i hura akelarrea zen . Gero, on otikan, iii!,
aaa!, orain moruak aritzen iren bezala :
-Aizan, zer un?
-Honelako erregearen alaba eri omen

un, bai, bai!

Bertzeak berriz:
-Ez un sen atu.
-Ez un sen atuko ere .
-Bai, nik bazakonat haren erreme ioa zein en. Egun batean,
elizan «ogi puska» erori zitzaionan eta lurretik ez zinan hartu eta
ezta jan ere . Harri baten azpian zegoen apo batek aho puntan ezin
sartu izan zinan, eta apo hura hatsik gabe gel itzen en enboran,
erregearen alaba hil eginen un. Orain, apoaren gainean agoen
losa ken u, eta hari ahotik «ogia» ken u eta berak jaten ba u,
sen atuko un .
Egia izaki, a itu zuena, joan zen erregearen etxea .
-⁚uk alaba eri omen uzu.
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Eta erregeak kontestatu :
-Demonio kazkarra, hiri nork erran ik hori?
-Beno, nahi ba uzu sinetsi eta ez ba uzu . . . Nik erran behar
izut alaba sen atzeko ez uzula me iku beharrik . Nahi ba uzu
nire eskutan utzi, neuk sen atuko ut.
Harek a itu zion hau . Gero behinik behin, erregearen alaba
hartu eta on otikan abiatu zen Egiak eskatutako lau gizon palanka unekin . Ailegatu ziren elizara eta, bazekien zein losa zen .
-⁚ein tokitan egoten zen neskatxa? Goizue losa hau .
Apoa arront hazia aurkitu zuten . Sorginak erran bezala, ahoan
zeukan «puska» hura, eta horiek, apoak, sugeak bezala, ma arikatuak ira .
-Ken ezazu ahotikan «ogi puska» hori .
Eta alabari han gogoratu zitzaion egin zuena ; gizon honek
erraten zuena egin eta «ogi» hura ahotikan ken uta, jan zuen .
Neskatxa, behar bezala, segituan sen atu zen . On otikan eraman zuten etxera eta Egiari nahi a ina iru eman zioten . Geroztik
kotxerorekin ibiltzen zuten . Aberastu zen, jakina, nahi a ina iru
eman baitzioten.
Egun batean ailegatu ziren berriz, Egia eta Gezurra . Egiak
ezagutu Gezurra eta . . .
-Kaixo, Gezurra, zer iagu?
-Hi nor haiz?
-Ni, Egia! Hik bi ali nin ukan gaztaina i zoko batera, eta
gaztain zulo batean egin nian gaua . Denbora txarra suertatu, eta
honela eta honela . ..
-Nik ere joan behar iat zulo hartara .
-Bai, hoaie nahi bal in ba uk.
Gezurra jarri zen zelatan, a itzen . Berriz ere
zurupitak, iii!, eee!
-Aizan!
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-⁚er un?
-Honelako erregearen alaba, lehengo al ian guk konbertsazioan erran genuen bezala, sen atu un . Bakarren bat bazegonan
gaztainon o honetan, zelatan zegoena . Gaur bilatu behar inagu
on oz on o. Harrapatzen ba inagu, porrokatu behar inagu, xehetu.
Behinik behin, hasi omen ziren miatzen eta Gezurra aurkitu
zuten Egia egon zen toki berean, eta Gezurra mixeritan paratu,
xehetu.
Eta on otikan Egia eta Gezurra elkartu ziren, bat ezin mugituz :
-Hik errana al rebes atera zai ak.
(Mariano Ibarra sunbil arrak 1984ko abuztuan kontatua eta 1985eko ekainean

Ttipi-Ttapa al izkarian argitaratua)

Petralan ako batzar bi e o hiru

Bizkaiko Akelarre a Petralan a . Arratian, Dimako lurrean, atza
sorgintegi hau . Bere inguruko erritxo baten (Diman? Igorren?
Arantzazun?) ama aberats bat bizi zan, buru-eritxia, arroa . Beste
eliza askotan oi ana, egiten zan erritxo atako elizan bere : meza
nagosi-bitartean oton o be einkatuak eliztarren artean banatu .
Aberats oni bere emoten eutsan sakristauak ogi be einkatu-zatitxoa .
Bein eskutik jausi jakon eta arrokeriaren arrolceriz makurtu nai ez
ta bertan itxi eban bere oton otxoa . Ganeko egunetan geroago ta
mekoago, makalago, osasun bakoago egoan bera, bere gatxa nonikoa ta zelakoa zan ipok ezekiala .
Urte aretan Petralan ara zapatu gabetan inguruetako sorgin
guztiak yokeraa artuta euken . Euren arteko batek morroitzat mutiko bizkor jakingura bat eukan tta etxakon ba behin, ugazabanrearen isilik, sorgin batzarrera yoateko gogoa biotzean sartu?
Hegats 9
75

Abarkapetik Liburupera

4

Gaber ia baino asko lenago el u zan bertara . Aritz tantai batera
igon a, an egoan mutila, batzarra noz asiko . Gaber i inguruan, bat
orti, bestea an i, batu ziraan sorginok . Batzar atan, beste zerbaitez
ganera, an ra aberats arro burueritxiak azken omekan eginiko
arrokeria aitatu eben . Sorgin batek or uan esan ebana on o artu
eban burutan aritz tantai ganean egoan entzuleak :
-Arro putz ori ezta osatuko, oton oa egon zan lekua miiñaz
igortzi eztagian artean .
Batzarra amaitu ta bakotxa bere etxera banatu ta zabal u-onoan, mutila bere aritz-ganetik yatsi ta beingo baten ugazaban rea
baino lentxoago etxeratu zan . Biaramonean ama aberatsarenean
atea yota, isileko man atu bat eukala ta, barrura sartu ebenean,
etxeko an reari bere gatx an i aren barri emon eutsan .
Egunik gal u barik elizara yoan, bere etxekoen sepulturara
urreratu ta apal-apal makurtuaz ogi be einkatua egon zan unetxoa
miiñaz al ebanik on oen igortzi eban . Damaak elizatik urtena
etziru ian lengoa . Sen o ta bizkor yoean bere lekura .
Urrengo zapatuan Petralan ako batzarrean auxe zan aotan geien
erabili ebena : aberats arroaren uste bagako sen atutea . Sorgin
batek esan eta beste askok aintzat artu eben bere susmoa : azkenbatzarrean salatariren batek an yazo zana entzun eta ameari osapi ea erakutsi izango eutsala . Bestela arek bere burua ezin osatu
zeikean.
⁚okon o ta baztar ta sasipe guztiak aratu zituen sorgin batzuen
artean : ta inor agiri ez . Alako baten gora begira ebilen sorgin batek :
-Aiko an, aiko an -esan eban .
An egoan, izan bere, gure mutil salataria . iAreri emon eutsezan
emotekoak! ⁚orionen baten otu jakon gizagaixoari sorginen kontrako berbarik in artsuena esatea : «Jesus.»
Au entzun a, bakar-bakarrik itxi eben mutila Petralan an.
(Gorozikako Antonia ⁚ugazaga, R. M . Azkueren Euskalerriaren Yakintzaliburuan .)
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Ikastolaren hastapenetako garaietan ⁚arauzko ikastolan irakasle
izan ako lau euskal i azle bil u ziren, Xabier Etxaniz rno eratzaile
zutela, jar unal ien azken egunean, garai haiek oroitu eta or uko eta
gaurko euskal haur literaturaren artean

au en antzak eta al eak

aztertzeko, besteak beste : haur literatura i atzi eta argitaratzeaz
gain, Iratin literaturaz asko teorizatu

uen Anjel Lertxun i, Elkarreko

haur literaturako liburuen ar ura izateaz gain i azle ere ba iren
Txiliku eta Joxean Orrnazabal, eta haur, gaztetxo zein nagusientzako
hainbat lan i atzi

ituen Jrran Martin Elexpurzr .

Xabier Etxaniz . ⁚uek lauok ⁚arauzko ikastolan irakasle izan zineten
orain ela 20 urte inguru, ikastolaren hastapenetan . Or uko oroitzapenen berri ematea eskatu nahi genizueke, hasteko.
Anjel Lertxun i . Ikastolaren hastapenak ziren . Al er i guztietatik begiratuta, bai eskola emateko tokiak, bai testu liburuak, bai
sol atak,

enak . . ., nahiko prekarioa zen egoera, baina sekulako

ilusioa genuen hura aurrera ateratzeko, abentura kolektiboetan
izan ohi

en ilusioa, aurrera egiteko boron atea . Gure lanari

kionean, arazorik garrantzitsuena testu faltarena zen,

ago-

u arik gabe .

Ni ⁚arauzko ikastolan lanean hasi nintzenean, hasieran ez genuen
multikopistarik, eta beste ikastetxe batera joaten ginen klitxeak
kopiatzera ; gero, halamo uzko multikopista zahar bat lortu genuen . Liburu gisa genuen material bakarra Xabiertxo zen . 20 urte
igaro

ira eta ez

ago azaltzerik zenbat aurreratu
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Lehen abiziko lanak oso lan pe agogikoak izan ziren,
irakaskuntzarekin zuzen-zuzenean lotuak . Imanol Urbieta eta bioi
zaharrenen gelen ar ura un izatea egokitu zitzaigun, lehen belaunal ikoen gelena, alegia. OHOko 5 . mailan hartu eta gero
amaitu arte beti tal e berarekin ibili ginen, eta, onerako e o
txarrerako, hiru urte horietan neska-mutil guztiekin sekulako lotura
izan genuen . Esperientzia haien on orioz sortu ziren haurrek
i atzitako lanak, eta baita lan haiek bil uz atera genuen Haurrak
ipuin irenean liburu hura ere .
Txiliku. Nik auka an oroitzapena a magisteritza amaitu,
sol a uska egin eta kolpetik sartu nintzela ikastola batean, 2 .
mailako irakasle . Gogoan ut, Milagros an ereñoak aurkeztu zizki ala haurrak, 30 inguru. Euskaraz jakin bai, baina alfabetizazioan gehiegi aurreratu gabe nengoen . «Atera koa ernoa» esan eta
enek ez ela `koa ernoa' esaten`ingurraztia' baizik. . . Gaur egun
esaten ez iren horrelako hitz asko erabiltzen zen or uan han.
Hasieran umeekin ona eta sinpatikoa izan nahi nuen, eta isziplina
arazo batzuk izan nituen horren on orioz . Oso gaizki pasatu nuen
lehen abiziko hilabeteetan . Or uan, ez akit nola eta zergatik
baina bururatu zitzai an umeei ipuinak kontatzen hastea. «Isilik
egoten bazarete, ipuin bat kontatuko izuet errekreora joan baino
lehen», eta horrelakoak esanez . Konturatu nintzen nik ipuinak
kontatu bitartean haurrak isil-isilik egoten zirela, eta horrelaxe hasi
nintzen poliki-poliki etxean ere zerbait i atzi eta hurrengo egunerako prestatzen . Horrek asko animatu nin uen i aztera. I atzitakoa argitaratzen geroago hasi nintzen, baina i azteko ohitura,
haurrentzako i azteko ohitura batipat, or uan hasi nintzen hartzen .
An uk goiko mailako ikasleekin zeraman inamika sortzailea oso
garrantzitsua zen garai hartan . Asko egoten ginen elkarrekin, harreman onak zeu en gure artean eta horren on orioz kutsatu egin
nintzen . Gu baino pixka bat geroago Mariasun Lan a sartu zen.
Euskararen al etik arazoak bal in bazituen ere, hasiera-hasieratik
ikusten zitzaion i azteko sena bazuela . Kaskarintxo izeneko bi folioko
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ipuintxoa ekarri zuen behin ; kontakizun hark gehiago ere eman
zezakeela esan eta bion artean sei folio osatu arte luzatu genuen;
gero, Elkar argitaletxean lanean ari nintzela, hura argitaratzea
pentsatu genuen eta 12 e o 15 folio ingurura luzatu zuen
Mariasunek .
Horrelako oroitzapen asko etortzen zaizkit burura ⁚arauzko
ikastolan egin ako garaia gogoratuz . Nik uste ut ez zitzai ala
bururatu ere egingo haurrentzat i aztea ikastola batean sartu ez
banintz. Nahiz eta gaur ezein ikastolarekin zuzeneko harremanik
ez izan, oso garrantzitsua izan zen niretzat, hasiera hartan, ikastola .
Joxean Ormazabal . Material falta larria genuen garai hartan .
Gogoan ut matematikako fitxarik ez zegoela euskaraz, eta fitxa
haiek euskaratzeko ikastolen artean banatzen zirela, ikastola bakoitzaren eskuan utziz fitxa batzuk . Eta bakoitzak ahal zuen mo uan
konpon u behar zuen lan hura aurrera ateratzeko . Shock treatement
mo uko bat izan zen hura: materialik ez zegoenez, sortu egin
behar . Nik Till Eulenspiegel obra ezagunaren gaztelerazko bertsioa
hartu eta mol atu egin nahi izan nuen, esamol e eta esaera zaharrak
sartu nahian, eskolan lantzeko . Honelako lanetan hasteak harra
sortzen u, eta gero, honelako lanekin lotsa galtzen hasi eta gero,
ipunak i azten ere hasi nintzen .
Juan Martin Elexpuru . Garai hartan, eskola tra izionala, eskola
nazionalak eitzen ziren haiek, nahiko faxista zen artean ere . Gauzak buruz ikasiarazten ziren eta egurrarekin mehatxatzen zen .
Ikastola joera horiek apurtzera etorri zen . Ni filosofia ikasi eta
zuzenean sartu nintzen ikastola batean irakasle, formazio pe agogikorik gabe . Baina gauzak on o egiteko egun oko gogoa zegoen .
Garrantzi han ia ematen zitzaion askatasunari eta iru imenari .
Piaget, Freire, Freinet eta horien izenak hitzetik hortzera erabiltzen
genituen, eta haurrei ipuina i atzi e o marrazkia egiteko eskatzean
gai librea ematea zen joera nagusia . Baziru ien gaia emanez gero,
iru imena mugatu eta murrizteko arriskua zegoela . Giro horrek
geu ere gai librean ibiltzera eraman gintuen irakasleok neurri han i
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batean. Bertsolariak bezala aritzen ginen gu ere askotan, bat-batean
ipuinak asmatzen, punta batean hasi eta bestean bukatu, ez hanka
eta ez buru . Horrek i azteko erraztasuna eman zigun, u arik
gabe.

,, ,

Gogoan ut Joxeanek fitxak egiten zituela, hizkuntzako fitxak,
berak asmatutako ipuinekin . Neuk ere inoiz egiten nituen, eta
batzuetan geratu izan gara ipuin bat biotako nork asmatu zuen ezin
jakin a ere ; ba ira, beraz, biotako norenak ote iren ez akigun
ipuin batzuk .
Xabier Etxaniz . Ikastolari lotutako oroitzapen hauek literaturaz hitz
egiten hasteko bi ea izatea nahi nuke. An uk aipatu uen gai bati
ekitea nahiko nuke nik orain . An uk esan u ezin ela azal u garai
hartatik gaur arte egon en al aketa . Horretaz hitz egin ezazuen nahi
nuke. Haur literaturaren mun uan zer nolako al aketa ikusten uzue
zuek azken 20 urteotan?

Anjel Lertxun i. Nik bi elementu bereiziko nituzke : bat,
irakurlegoa, eta bestea liburugintza bera . Irakurlegoari agokionez, nik esango nuke gaur egun ez aukagula garai hartan geneukan irakurlegoa . Garai hartako neska-mutilak guraso erabat euskal unen seme-alabak ziren, elebi untzen hasiak baina erabat euskal unak. Mutilen izenak ere nahiko esanguratsuak ziren . Ez zegoen Jon An er, Joseba An oni e o antzeko izenik, Joxe Antonio,
Juan Manuel, Joxe Mari e o antzekoak baizik . Gogoan ut halako
batean Joseba An oni izeneko ikasle bat hel u zitzaigula, eta haren
gelako harbelean gelako beste haur batek honela i atzi zuela haren
izena: `Joxe Ban oni' . Salbuespenen bat izan ezik, erabat euskal una zen guk genuen ikaslegoa, eta atu hori oso garrantzitsua a guk
egiten genuen lana ulertzeko . Eta i azlegoa bera ere markatzen u
horrek. Gaur egun guraso elebi unen haurrak ira nagusi, eta
euskara ahulagoa ute horrenbestez. Eta pe agogiaren zerbitzuan
agoen testuak arrisku han ia izan ezake: euskararen al etik
mal an behera oan irakurlegoari are mal an behera latzagoan
oan testu batekin erantzutekoa .
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Bestal e, literatura beste premia izugarri batzuei begira baliatzen
zen garai hartan . Gaur egun, berriz, premia horiei, testugintza eta
abar, beste bi e batzuetatik erantzun zaienez, haur literaturaren
inguruan literatur iskurtso bat eraikitzeko aukera ago. Ba ago
fenomenologia literario bat, haur literaturan garatu eta esgaratu
ena, eta oso gutxi ezagutzen ena. Literaturaz hitz egiten enean,
haur literaturaz ahazteko joera ago, haur literaturan arazo teknikorik ez balego bezala, pertsonaiekin, enborarekin, espazioarekin . . . Gaurko i azlegoaren kezkak, haurrentzat zein hel uentzat
jar un, literarioak ira. Norentzat ari garen ahaztu gabe ere, askoz
jokabi e literarioa agoela uste ut.
Txiliku . Nik beste al er i bat ukitu nahi nuke . Testuaren balizko irakurleari agokionean, al aketa han ia izan a 20 urte hauetan. Lehen irakurle zeharo euskal una genuen, eta baserri giroko
erreferentzia kulturalak zituena ; iratxoa, galtxagorria, sorgina,
mamua e o Tartaloa zer zen bazekiena, esamol e zaharrak ezagutzen zituena . .. Gaur egun, al er i horretatik al aketa han ia ago.
Songoku e ota marrazki bizi unetako beste e ozein pertsonaia
errazago ezagutuko ute gaurko haur irakurleek. Errazago ezagutuko itu ikus-entzutekoen mun uko pertsonaiak baserri giroko
kulturakoak baino . Horregatik, gaur egun mun u berri bat agoela kontuan hartu behar u i azleak, eta mun u horrek ez ituela
beharba a ezagutuko gur iak, atxurrak eta abarrak.
Joxean Ormazabal . Beste puntu bati hel uz, nik uste ut orain
ela 20-25 urte askoz ere aukera gutxiago zeukala haurrak literatura irakurtzeko . Askoz gutxiago ziren liburuak, hori u arik gabe .
⁚enbait liburu klasiko, Jules Vernerenak esate baterako, ezin zituen
irakurri or uko haurrak euskaraz, baina gaur bai . Bestal e, ez
zegoen gaur a ina liburutegi . I azle gehiago ere ba ago gaur egun,
estilo eta giro iferentetakoak gainera. Euskarari askoz garrantzi
han iagoa ematen zitzaion garai hartan . Euskara jatorrean i aztea
oso garrantzi han ikoa zen . Euskara ona izatea nahikoa zen liburu
ona zela esateko . Gaur egun, gauzak ez ira horrela ikusten .
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Dena en, ba a gaur egun niri u a asko sortzen izki an joera
bat. Haurrari liburua irakurri eta gero laburpena egitea eskatzen
zaio, e o pasarte batzuk azpimarratzeko . Eta susmoa ut garai
hartan ez zela horrelakorik gaur a ina egiten . Hala iru itzen zait
niri behintzat, ez akit An u ere iritzi berekoa ote en.
Anjel Lertxun i. Bai, hala a. Garai hartan egiten ziren liburu
txikiak plazerrez irakurtzeko eginak ziren . Eta lanketak egiten
baziren ere, sorketa lanak izan ohi ziren . A ibi ez: ipuin baten
eskema hartu, errege bat eta hiru alaba, a ibi ez, eta eskema
horren al aketa batekin, artzain bat eta hiru seme, ipuina osatzeko
eskatu; hau a, ipuin guztia mol atu pertsonaien al aketaren
arabera . Baina beti hizkuntzarekin zerikusirik ez zuten lanketak
ziren egiten zirenak, literaturarekin lotuak, i azketarekin, eta ez
hizkuntzaren lanketarekin .
Juan Martin Elexpuru . Gaur egungo haurrek gustora eta plazerrez ez utela irakurtzen a nire errezeloa . Irakurzaletasuna kutsatu
egiten a baina, jakina, irakasleak ez ba u zaletasunik ez u lortuko kutsatzerik. Gaur egun oso aukera zabala ago euskaraz
irakurtzeko, ikaragarria, enetik ago. Euskal haur literatura i azten uten i azleek maila altua ute eta pro ukzioa ere oso txukuna
izaten a, bai ilustrazioen al etik bai argitalpenaren al etik. Baina
gaurko umeek, ez akit telebistaren eraginagatik e o zergatik, ia-ia
matematiken antzera hartzen ute hori, gutxi ira gogoz eta zaletasunez irakurtzen eta i azten utenak. Ikasturte batean 15 liburu
irakurri eta hurrengo bietan batere irakurri ez uten haurren kasuak ere ezagutu itut. ⁚ergatik? Ba a, irakasleak ez zietelako
laguntzen . Ez akit zenbateraino en telebistaren eragina, ez akit
telebista ote en erru un bakarra, baina garbi ago hori gertatzen
ela.
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Xabier Etxaniz .

jauzi bat eginez, aste honetan zehar hemen aipatu
iren zenbait konturi buruz hitz egitea nahi nuke . Herenegun, argitaletxeei buruz hitz egiten ari ginela, euskarazko haur literaturari saturazio
bat agoela esan zen . Itzulpengintzak uen pisua ere aipatu zen . A os al

zau ete iritzi horiekin?

Joxean Ormazabal . Lehen ez zegoen ezer, eta gaur hainbat argitaletxetan liburu mor oa kaleratzen a . Askotan gal etzen iot
neure buruari ea horrenbeste liburu hartuko ote ituzten haurrek,
eta ez ut erantzun zehatzik gal era horrentzat . Nik neuk askoz
nahiago nuke liburu gutxiago eta hobeak egongo balira . Pentsa
aiteke zenbat eta liburu gehiago egon hobe ela, baina hor beste
arazo bat sortzen a: liburu pro ukzioa hazten ari a, baina euskara
nola abil herrian? Aurreratzen ari al a euskara benetan? Gero eta
gehiago hitz egiten al a euskaraz? Ba iru i arlo horietan ez gabiltzala oso on o, eta askotan pentsatzen ut liburuetan jarri beharrean beste horretan ez ote genituzkeen jarri behar in arrak. Horrelako burutazioak izaten itut maiz, baina gal erei erantzun
zehatza ematea oso zaila a.
Anjel Lertxun i. Liburu pro ukzioa premia kulturalei baino
areago premia komertzialei erantzuten hasten en unea iristen a.
Beharkizun kulturalei erantzuteko sortu eta argitaratutako liburuak
ez u zertan txarra izan beharrik . Txarra litzatekeena a beharkizun
kulturalei erantzunez beharkizun kulturalak zapuztu eta zaborra
plazaratzea. Al e horretatik, zabor exente plazaratu ela iru itzen
zait. Dena en, zabor horrek ere ez nin uke kezkatuko bigarren
efekturik ez balego : inork ez uela zabor hori salatu ; salaketa hori
ez ela plazaratu. Izan ere, hel uen literaturak uen zirkuitu txikia
baino are txikiagoa baita haur literaturak uena, askoz ere txikiagoa.
Al er i onik ere ba u, jakina, pro ukzio ugariak : non hautatua ere
ba agoela . Baina haurrak hautamen horretarako me iorik ez
uenez, irakasleak egin beharko u hautamena, eta irakasleak
informazio falta izan ohi u gehienetan, e ota bal in ba u ere
uena ez u eskuratzen . .. Irakaslegoak, neurri han i batean, behin
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on o funtzionatu zion liburu baten al eko apostua egin ohi u, eta
urteak joan eta urteak etorri liburu berberak abiltza bueltaka han
eta hemen. Harrez gero haur literaturako liburu asko argitaratu
ba ut ere, Tristeak kontsolatzeko makina a, al e han iz gainera,
haur literaturako nire lanen artean sal uena . Bere garaian on o
funtzionatu zuenez . ..

1

Joxean Ormazabal . Konforme nago, bai, An uk esan uenarekin. Irakasleak liburu batekin ohitu eta hari heltzen iote, gero
plazaratzen irenei kasu han irik egin gabe .
Xabier Etxaniz. Atzo bertan hemen entzun genuen beste esal i bat
aipatuko izuet aurtengoa (1993) urte kaxkarra izan omen a euskal
literaturan .

Juan Martin Elexpuru . Nagusien literaturan baietz iru i. Bai
kantitatez bai kalitatez azkeneko bi urteak ez ira oso maila onekoak izan, nahiz eta gauza onak ere agertu iren .
Joxean Ormazabal . Nik lan egiten u an lekuan, Elkar argitaletxean, une honetan testuliburuei begira gau e. Testuliburuekin
garaiz ibili beharra ago nahitaez, eta horrek u lehentasuna gaur
egun. Hori izan aiteke esplikazioetako bat behintzat, nik ezagutzen u anaren arabera .
Txiliku . Bai, hori garrantzitsua a. Dena en, amaitu artean ez
ago esaterik urtea txarra enik, eta Durangoko Azokak zer eskainiko igun ikusteko gau e orain ik. Jakinekoa baita Durango beti
izaten ela sprint bat .
Anjel Lertxun i. Nire ustetan, literaturaren mun uan nahiko
bola a txarra izaten ari gara, baina ez bakarrik gure literaturan,
baita Espainiakoan ere, eta mun u osokoan oro har. Oihartzun
han iko lan gutxi argitaratu a azken bola a luzean. Dena en,
aipatu uzuen bezala, irakaskuntzako erreformak testuliburuei eman
ie sekulako garrantzia, eta horrek ere ba u eraginik, noski, bola a
honen kaskartasunarekin .

Mahaingurua

Xabier Etxaniz . Bai hel uen literaturan bai haur literaturan, oso izen
berri gutxi sortu ira azken bost e o sei urteotan.

Juan Martin Elexpuru . Eta gutxi ira haur literatura baino
i azten ez uten euskal i azleak ere . Gehienok enetik egin ohi
ugu . Eta, jakina, profesionalik ez ago, inor ere ez.
Txiliku . I azleen artean zikloak au ela ere esan aiteke beharba a. Lehen aipatu ugun belaunal ian irakasleak ziren euskal
i azleetako asko ; gero, on orengoak filologo egin ziren ; gaur egun,
berriz, kazetaritza mun uan murgil uak au ela iru i. Euskal
mun uak ituen hutsuneak betetzen joan ira, eta agian orain
aipatu ugun hutsunea betetzeko i azleak ere sortuko ira noizbait.. .
Joxean Ormazabal . ⁚arauzko ikastolan ibili ginen garaian, ikasle genuen neska-mutil askorengatik esan genuen haiek seguruseguru i azle izango zirela, baina gero gutxi izan ira i azle izan
irenak.
Anjel Lertxun i. Beharba a, i azleen lilura baino areago
irakaslearen lilura sortu genuen guk ikastolaren hasierako abentura
hartan. Lehen promozioan enetara 70 ikasle bal in baziren,
irakaskuntzan egon irenak, magisteritzan lizentziatuak gutxienez,
ia er iak ira.
Joxean Ormazabal . Baina ba ago irakasle eta i azle izatea ere .
⁚enbaiten lanak irakurri, oso onak irela esan, eta i aztera animatu genituen . Baina euren lanak argitaratzeko goizegi zela iru itu
zitzaigun, eta ezezko horrekin esanimatu ez ote genituen egin ut
nik errezeloa .
Anjel Lertxun i. Nik urtero hamabi ikastola inguru bisitatu ohi
itut, neure liburuei buruz hitz egiten, eta ia guztietan gal era hau
egin ohi it haurren batek : «Eta zuk, zenbat iru irabazten uzu?».
Heltzen naizenean ere, ezepzionatu egiten itut haurrak, ez nautelako BMW batean heltzen ikusten, Opel Corsa ziztrin batean
baizik. Eta ikuspegi hori ere kontuan hartu beharrekoa ela iru itzen zait.
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Xabier Etxaniz . Euskal komikigintzak ere izan zuen presentziarik
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garai hartan . Gaur egun, al iz, ez ago oso bizirik.

00,01

Anjel Lertxun i. Komikiaren pro ukzioa askoz garestiagoa a
testu soilez osatutako liburuarena baino, eta hori kontuan hartu
behar a . Euskal komikigintza lan u zen HABEk horretarako
asmoa izan zuenean . Horretarako, iru publikoarekin jokatu zen .
Ez Ipurbeltz eta ez Kili-Kili-k ez ute inoiz izan 3.000 harpi e un
baino gehiago ; Xirrixta 5 .000 ingurura iritsi omen a. Baina, ena
en, marrazkilariak sekulako gastua u, horrelako tira arekin ezin
or ain aitekeena . I azleok negar egiten ba ugu, marrazkilarien
egoera askoz beltzagoa a. ⁚atika argitaratu eta guztiarekin bil uma argitaratzea izan a gastuei aurre egiteko erabili izan en formula,
baina hala ere gastu han iko argitalpena a komikiena . Dirulaguntzarik gabe hasi zen, Ipurbeltz-en kasuan, baina gaur egun irulaguntzarik gabe pentsaezinezkoa a. Gainera, komikigileak aire
pixka bat hartzen uenean, komikiaren mun ua utzi egin ohi u,
un ergroun -egia zaiolako .
Txiliku. Komikiaren arloan, frantsesezko komikia egoera larrian ago, nahiz eta Frantziakoa izan koimigintzarik in artsuena.
Asterix, Tintin eta antzeko pertsonaien bil umak ira on o saltzen
iren bakarrak, eta horiek euskaraz ere ba ute presentzia baina,
gainerakoan, orokorra a komimkigintzaren krisia .
Xabier Etxaniz . ⁚ertan egiten

u huts gaur egungo irakaskuntzak

literaturaren inguruan?

Anjel Lertxun i. Tra izioak material asko eta asko eskaintzen
igu, eskolarako aproposa, baina, nik ez akit zergatik, oso gutxi
erabiltzen ena. Ba ira jolas formula asko eta asko, mo ismoak,
kopla laburrak eta antzekoak, haurrek berehala eta gusto han iz
ikasten ituztenak, eta gero betirako gogoan izango ituztenak,
batere zailtasunik ez utenak, baina eskolan erabiltzen ez irenak .
Estilizazio mo uak, onomatopeia eta hots gorabeherak, iru iteria,
jokabi e poetikoak, erreferentzia poetikoen mun u guztia ugu
hor, orain ik ere bizi ena eta, transmisioa guri agokigun arren,
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transmititzen ari ez garena . Euskara irakasteko garaian, euskarak
berak e ota gramatikak berak uenaren a inakoa a elementu
horiek guztien, tra izio hori guztiaren ezagutzak, eta ezagutza hori
bi eratzeak uena . Bestela, hizkuntzaren kontzepzio formala
plazaratuko ugu, baina e ukinik gabea . Eta hezur ura hori mamiz betetzen ez ba ugu, ikasleek aban onatu egingo ute, aban onatu egingo ute euskarazko irakurketa eta euskara bera ere .
Juan Martin Elexpuru . Euskara ematen enean, a itza, eklinabi ea eta horrelako azalpenekin ematen ira or urik gehienak .
Errazenak horiek ira irakaslearentzat . Eta An uk aipatu ituen
beste gauza horiek guztiak esistitzen utenik ere ez . Hori a errealitatea . Ez akit zer irtenbi e izan ezakeen, baina ez legoke gaizki
haur literaturako asesoreak sortuko bagenitu, probintzia bakoitzean bana e o, an ereño eta ikasleei materiala aurkeztu eta aholkuak emateko .
Txiliku . Baserritar e o al eano kontutzat jo izan itugu maiz
mo ismo, esal i eta abarrak, hizkuntza batek horiek beharbeharrezkoak ituela ahaztuta .
Xabier Etxaniz . Amaitzeko, liburu bana aipatzeko eskatu nahi izuet,
arrazoirik esan gabe .

Joxean Ormazabal . Argitaratzen en guztia jarraitzea ia ezinezkoa a gaur egun, baina euskaraz argitaratzen en haur literatura gehiena jarraitzen ahalegintzen naiz . Sorkuntzazkoa ia-ia ena
eta itzulitako asko ere bai . Eta er arazko lanak ere bai, aukera
egiteko eta abar. Guzti horretatik aparte, nagusientzako zerbait
irakurtzen ere ahalegintzen naiz, geratzen zai an tarte txikian.
Txiliku. Nik une honetan mesanotxe gainean Perraulten ipuin
batzuk auzkat.
Anjel Lertxun i. Gehiena hel uentzako literatura irakurtzen
ut, baina haur literaturan bi eratako irakurketak egin ohi itut:
e o literatura tra izionala, gero eta gehiago, e ota, bestela, ahalik
eta gauza berrienak e o berritzaileenak irakurtzen ahalegintzen
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naiz. Eta, jakina, euskaraz agertzen iren liburuak, enak ez ba a
ere, asko bai behintzat, lagunen gomen ioei jarraituz .
Juan Martin Elexpuru . Nik ez ut haur literatura askorik
irakurtzen . Baina a iski e eta ezagunen lanak bai behintzat . Une
honetan Patziku Txerren berrargitaratu berria ari naiz irakurtzen .
Xabier Etxaniz . Ez i azue oso zuzen erantzun . Aipatu ezazue liburu
bana.
Juan Martin Elexpuru . Nik esan ut: Patziku Txerren.
Joxean Ormazabal . Nik Juan Kruz Igerabi eren Tilin talan
ipuin bil umatxoa aipatuko nuke . Oso sinplea eta oso polita a.
Txiliku . Nik Oihanetako liburua aipatuko ut, baina kontrako
bi etik, bi e negatibotik, egiteko agoen zerbait ela esanez . Egin
zen itzulpena mol aera batetik egin zen, eta nik uste ut liburu
horrek merezi uela euskarazko itzulpen oso-osoa eta erabatekoa .
Anjel Lertxun i. Sorkuntza poesiazkoa a nik aipatuko u an
liburua . Oihartzun han irik izan ez ba u ere, Espainiako Sari
Nazionaleko bigarren geratu a, eta irabaztetik oso gertu izan a
gainera : Juan Kruz Igerabi eren Begi-niniaren poemak.
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