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Hitzaurrea
Harrigarria da nola pasatzen den denbora; are harrigarriagoa, ziur aski, tesi
baten hitzaurrea izan nahi duen hau topikorik handienarekin hastea. Baina egia
da, hainbeste urtetan burututako ikerlan hau, urte gehiegi ziur aski, gertu oso
gertu ikusten baitut oraindik nigandik.
Arrazoi asko dira tesi bat idaztera bultzatzen gaituztenak,
noizbait
unibertsitateko irakasle bihurtzeko desira izan daiteke nagusiena, segur aski.
Nire kasuan, gainera, Euskal Filologia amaitu berritan bigarren hezkuntzan
irakasten hasi izana erabakigarria izan zen, orduantxe ohartu bainintzen
hainbeste maite nituen euskal idazle eta obrak ez zirela irakurle gazteengana
iristen. Edo neuk behintzat ez nuela horretan asmatzen.
Orduan hasi zen dena, eta horregatik erabaki nuen irakurketa eta irakurleak
izango zirela nire ikerlanaren oinarri. Horregatik, eta aspalditik nire zaletasun
erabatekoena zen Literatur Kritika garaikidearen baitan Harreraren Estetika
bezalako norabideek zuten garrantziagatik ere, noski. Tartean nire ibilbide
profesionalean eragin duda ezinezkoa izan duen Jesus Maria Lasagabaster
irakaslea ere egon zen. Bera izan nuen gidari, bera akuilu.
Zalantza izpirik gabe doktorego tesiak izugarrizko eragina izan du nire
ibilbidean. Ez bakarrik euskal idazle itzuli eta irakurrienaren, Bernardo
Atxagaren, lanean murgiltzeko aukera eskaini zidalako, baita tesi honen
ondorio izan ziren argitalpenengatik ere. Horien artean aipa nitzake, adibidez,
1997ko Becerro de Bengoa Saiakera Saria irabazi zuen: Bernardo Atxagaren
irakurlea (1998, Erein) liburua, edo Justo Garate Arriola beka merezi izan zuen:
Euskal Gazteen Irakurzaletasuna. Azterketa Soziologikoa (1998, Bergarako
Udala). Bi liburuok nire tesiaren bigarren eta hirugarren atalei dagozkie,
hurrenen hurren. Beranduago etorri ziren liburuek, hala nola, Leyendo a
Bernardo Atxaga (EHU, 2001) edo Waking the Hedgehog. The Literary
Universe of Bernardo Atxaga (Center for Basque Studies-University of Nevada,
Reno, 2005), tesian hasitako ikerketa ildoa osatu egin zuten eta asteasuarraren
obra osoaren irakurketa eskaini ikuspuntu desberdinetatik.
Tesiaren atal teorikoa, Harreraren Estetikari dagokiona, ez dut inoiz argitara
eman, baina etengabe baliatu izan dut EHUn doktorego ikastaroak emateko eta
literatur kritikako lanak egiteko. Gaurtik begiratuta, tresna metodologiko
interesgarriez jabetzeko balio izan zidala esan nezake. Nahiz eta azken
urteotako jarduera kritikoan diziplina artekotasuna den nagusi (Cultural Studies,
Historizismo Berria, Kritika Postkoloniala...), Harrera Estetikak eta Narratologiak
egindako ekarpenak oraindik baliagarri direlakoan nago. Lagungarri suertatzen
dira literatur lanetan barneratu eta hauek eragiten dizkiguten irakurketak
deskribatzeko garaian. Horixe egiten baitu kritikak: irakurketa bat, emozio
estetiko bat, hitzen bidez azaldu. Horretan ahalegintzen gara behintzat, literatur
lan onek eragiten duten plazera geure hitzekin azaltzen.
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ESKERRAK
Eskerrak eman nahiko nizkioke, lehenengo eta behin, Doktorego Tesi honetan
zuzendari izan dudan Jesus Mª Lasagabaster Madinabeitia doktoreari. Bereak dira
ikerketa bideratu duten iradokizun eta aholku estimagarriak, bereak, ilunaldietan
jasotako animuak.
Eskerrak, halaber, Bernardo Atxagari berari, idazle bezain bidaide atsegina izan
baitut ibilaldi luze honetan.
Eskerrik asko, baita ere, laguntzaile estimatua izan dudan Luciano Miguel
soziologoari eta nire irakurle inplizituei: Mariasun Landa, Iñaki Aldekoa eta Joseba
Gabilondori.
Eskerrak, azkenik, etxekoei. Joneri ordenagailu aurrean pasatako orduengatik,
Luisi baldintzarik gabeko bultzatzaile izateagatik.
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I. SARRERA.
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1) Irakurketaz.
Un libro es más que una estructura verbal, o que una serie
de estructuras verbales; es el diálogo que entabla con su lector y
la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables
imágenes que deja en su memoria. Ese diálogo es infinito, ...La
literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón de que
un sólo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado: es una
relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura
difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la
manera de ser leída.(“Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”, Otras
inquisiciones, Jorge Luis Borges, 1951)
Leer es ante todo extraer de un texto elementos
significantes, migajas de sentido, algo así como las palabras clave
que destacamos, comparamos, encontramos,... estas palabras
clave pueden ser palabras..., pero también sonoridades (rimas),
modos de disposición en la página, giros de frase, particularidades
tipográficas..., o aún secuencias narrativas enteras. (Perec,G.:
Pensar y clasificar, Bartzelona, Gedisa, 1986, 83)
Irakurketa bera auzitan dagoen mende amaiera honetan, badirudi jarduera honen
desagerpenaz esan beharreko guztiak esanda daudela. Guttemberg Galaxia (ik. M.
McLuhan) aspaldian gainditua dagoelarik, mass-medien kulturan murgilduta bizi garela
diote adituek. Dagoeneko, kultura tipografikoari egozten zitzaion ezaugarri
nagusienetakoa, hots, irakurketarena, ez da beharrezkoa suertatzen, liburuak bere itxura
eta xedeak aldatu egin baititu. Jakina denez, Telepolisean liburuak irakurri baino
gehiago “entzun” ala “ikusi” egiten dira.
Tesi honen zati enpirikoan zehaztuko dugun irakurketaren beraren gutxiespen
hori, Literaturaren rol berriaren pareko dugu. Guy Debord-ek 1967an definitu zuen
“espektakuluaren kultura”n merkatuaren interesei erantzuten dionak soilik irauten du
eta Literaturak berak ez die ihes egiten baldintza horiei.
Beste hitzekin definitu izan dute Kulturaren Soziologoek fenomeno hau:
kulturaren “demokratizazioaren” ondorio gisara, alegia. Kontua ez da antzina
defenditzen zen “Literatura/subliteratura” arteko dikotomia apurtu egin dela, ondorioak
harantzago doaz: Literaturaren beraren “status”a, eta ondorioz, irakurketarena, dira
eraldatu direnak. Horrela, goian aipatutakoaren ildotik, irakurketa bera defenditu edo
justifikatu beharreko ekintza gisara dakusagu gaur: Estatuaren bidez sustatu eta bideratu
beharrekoa gehienetan (Fraisse, E. et al:1993).
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Testuinguru honetan, anakronia dirudi irakurketaz aritzea. Argitaletxeen
interesei soilik erantzuten dien arazo bilakatu zaigu jarduera hau (Berstelmann:1994)
eta irakurlea izaki bitxi Kixotiarra.1

2) Irakurlea testuan eta testuaz haruntzago:
Nahiz Literatur Kritikaren baitan, nahiz Estetikazko teorizazio desberdinetan,
adierazkortasunaren estetika batetik harreraren estetika bateranzko bira da, dudarik
gabe, jarduera kritiko garaikidearen oinarrian topa dezakegun izpiritu berriaren
adierazlea. H.R. Jauss-ek (1971; 1976; 1987; 1989; 1992) hain nabarmen adierazi duen
aldaketa honetan, ikuspuntu berri batez dakusagu jarduera literarioa.
Irakurlearekiko ardura hau, halere, XX. mende erdialdera arte ez da jakintza
eremu desberdinetara hedatuko. Bai Kulturaren Historiagileen baitan, bai Literatur
Kritikaren esparruan, irakurketak eta beronekiko hurbilpenak ordura arteko hainbat
azterbide eraldatu egin ditu.
Lehenengoek, kulturaren historia kronologiko-kuantifikatzaile huts bati,
kulturaren “jabetze” eta “erabilera” kontuan hartzen dituen azterketa diakronikoa
kontrajarriko diote (Chartier, R.: 1990). Literatur kritikaren esparruan, berriz,
formalismoaz geroztik eztabaidaezina zen testu literarioaren berezko adierazkortasun
gaitasuna da auzitan jarri dena. Paradigma metodologikoak irauli egiten direla esan
daiteke, ordu-arteko abiapuntu teorikoak baztertuz. J.M. Pozuelo Yvancos-en hitzetan
(1988: 107):
Creo que las dos mitades de nuestro siglo coinciden con un doble
cambio de paradigma. La primera sustituyó una POETICA DEL
EMISOR por una POETICA DEL MENSAJE (TEXTO). La segunda ve
la confrontación de una POETICA DEL MENSAJE vs POETICA DE
LA RECEPCION.
Beste hitzetan esateko, literaturtasuna (formalistek eta bere jarraitzaileek zioten
moduan), ez zaio testuaren taiuera zehatz bati egotziko. “Text inmanence”aren garaiak
gaindituz, ingelesez “Reader Response Criticism” (Tompkins, J.:1983; Sorensen, D.:
1981a, 1981b) deitu izan zaiona nagusitu da. Abiapuntu honen itzalean, jadanik, ezingo
gara literatur testuaz jardun bera “gauzatzen” (konkretizatzen R. Ingarden-ek esango
lukeen bezala) duen subjektuaz eta bere nolakotasunaz aritu gabe.
Azken hogei urteetako poetikak, beraz, “irakurlearen poetika” gisara
defini daitezke (Holub, R.,1984:3). Abiapuntua Literatura ulertzeko modu berria da:
1

Gaur egun, “gehiegi irakurtzearen” kalteez diharduten baieztapen artistikoak ugariak dira gure artean.
Egungo literatura-irakurlea “Ave raris” bihurtu den heinean, estatuaren kontrolpean jarri beharrekoa da.
Argumentu hau dauka, 1995eko amaieran estreinatu zen Seven film amerikarrak: bertan, hiltzailea
harrapatzeko, liburutegietako “irakurketa arriskutsuen” maileguen fitxetara jotzen dute FBIkoek.
Azkenean, hiltzailea Chaucer, Dante, Milton,... etab. irakurtzen dituen “eroa” suertatzen da.
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testuak eskaintzen dizkion ahalmen adierazkorrez baliatuz, irakurleak “irakurtzen duen
neurrian soilik” ematen dio bere izaera testuari (Iser, W.:1976; Fish, S.: 1970;
Riffaterre, M.: 1979; Barthes,R.: 1980; Eco, U.: 1979; ...). Beraz, literatur testuaren
izatea bera ulertu ahal izateko, ezinbestekoa da irakurlea eta irakurketa aztertzea. M.
Naumann-ek (1976:115) ikuspuntu fenomenologikoz adierazi du hau:
...precisely because the work is destined for reception, it remains
when once produced, but not yet become an object for reception, still
really incomplete. It is not only destined for the reader; it also has need
of him, in order to become real work.
Irakurketak duen funtzio sortzailearen lekuko ditugu, bereziki mende honetan
indartuz joan diren hainbat baieztapen. P. Valéry-ren “mes vers ont le sens qu´on leur
prête” baieztapenetik M. Blanchot-en “irakurtzeko makina bat da liburua”
adierazpenera pasa gara, tartean aipatu beharko liratekeelarik J.P. Sartre-ren (1948:7677) ekarpenak edo eta irakurketaren izaera sortzailea defenditzen duen R. Barthes-enak
(1987).
Baina irakurlea eta beronek testuan duen irudia funtzio bilakatzen dela onartzeak
(ik. M.Foucault), ez du derrigorrez arazo hau ikuspuntu bakarretik aztertzea ekarri.
Zentzu honetan, gorago aipatzen genuen “reader response criticism” horren barnean,
irizpide eta helburu teoriko desberdinez sortutako kritika korronteak dauzkagu:
Harreraren Estetika, Postestrukturalismoa, Literaturaren Soziologia, Pragmatika eta
Kritika enpirikoa, besteak beste. Guztiak, “Literaturtasunaren krisia” deiturikoaren
eredu eta garapen teorikoak2 (Pozuelo Yvancos, J.M.:1988b,12).
Azken batean XX. mendearen erdialdetik honantz hedatu diren norabide kritiko
guztiek literatur lanaren deskribapen kritikoa gaindituz, interpretazioari eta testuaren
adierazkortasun anitzari egin diote bide. “Interpretazio gehiegikeria” honetan (Eco, U.:
1992), irakurketaren nolakotasuna bera izango da kritikoari definigaitz eta helgaitzena
suertatuko zaiona, baina honek ez du inondik ere esan nahi hasiera-hasieratik testuak
berak barneratzen duen ekintza ez denik:
What is omnipresent is imperceptible. Nothing is more
commonplace than the reading experience and yet nothing more
unknown (Todorov, 1980:87).

3) Tesiaren alderdi desberdinak.
Gorago aipatu dugun teorizazio aberastasunak irakurlea aztertzeko ekimen
desberdinak barneratzen ditu. Gure iritziz, ugaritasun horrek egungo jarduera zientifiko
2

Irakurlearen protagonismo berriaz baieztapen bitxirik egin duenik ere bada. Esate baterako, J.L. Alborg
kritikariaren Sobre crítica y críticos (Gredos, 1991) liburuan titulu hau dauka laugarren kapituluak: “En
donde se describe cómo ha saltado el lector desde la tumba del soldado desconocido hasta el podio de
los campeones” (753.or.)

6

desberdinetan ematen den tasun nagusienetakoa islatzen du: teoria orokor baliagarri
bakar baten ukazioa.
Gauzak horrela, Doktorego Tesi honetan, elkarren osagarri suerta daitezkeen bi
metodologiez ekin diogu irakurlearen azterketari. Batek, B. Atxagaren testuek
irudikatzen duten irakurlearengana hurbilduko gaitu eta besteak, irakurle “erreala”
datekeenaz emango dizkigu datuak (dela espezializatua, dela arrunta). Ikuspuntu
bikoiztasun honen oinarrian, aukeraketa arbitrarioaz harantzago, Harreraren Estetikan
zehaztuz joan den planteamendu teorikoa daukagu.
H.R. Jauss-ek, 1967ko bere hitzaldi paradigmatikoan finkatu zuen teoriak
eragin dituen zuzenketa eta birformulatze desberdinetan (Jauss, H.R.: 1971), eta
bereziki “El lector como instancia de una nueva historia literaria” izeneko artikuluan
(Jauss, H.R.: 1987), izaera dialogikoa duen esperientzia estetiko gisara definitu da
irakurketa. Hau da, irakurleak testuarekin nolabaiteko elkarrizketa bat edukitzen duela
baieztatzen da, erlazio honetan, H.G. Gadamer-ek zedarritutako bideari jarraiki,
irakurlearen horizontea eta testuarena batu egiten direlarik.
Hurrengo puntuan zehaztuko ditugun baieztapen teoriko hauek, irakurle
tipologia bikoitz bati egiten diote leku. Batetik, irakurle inplizitua deritzona (testuak
irudikatzen duen irakurketa egitura, W. Iser-en teoria fenomenologikoaren bidetik) eta
bestea irakurle esplizitua (edo soziologikoa). Lehenengoa testuaren egituran
definigarria denez, beronek izango du lehentasun hermeneutikoa, bigarren fase batean,
historikoki eta sozialki bereizgarria den irakurlearen azterketara pasatuz.
Beraz, laburki, honako hau genuke ikerlan honek bere baitan hartuko lituzkeen
alderdi desberdinen zehaztapena:
a) Lehenengo eta behin, B. Atxagaren testuek (bereziki Obabakoak eta Behi
euskaldun baten memoriak liburuek3) irudikatzen duten irakurle inplizituaz arituko gara.
Honetarako, metodologia hermeneutikoa zehazteko asmoz, Konstantzako
Unibertsitatean garatu den Harreraren Estetikaren oinarri teorikoen azalpena egingo
dugu eta bertan argituko dira gure azterlana burutzeko erabili dugun eskema
heuristikoaren puntu nagusienak
b) Bigarren fase batean, egile beraren “irakurle esplizituaren” ezaugarri
soziologikoetara hurbilduko gara. Hau burutzeko, 1990ean hasitako azterketa
enpirikoaren bilakaera eta fase desberdinak azaldu ondoren, irakurlearen perfil
soziologikoa zehaztuko da.

3

Atxagaren liburuon aukeraketa azterketa enpirikoan lortutako emaitzek baldintzatu dute. Bi tituluok
izan dira “liburu irakurrienen” zerrendan lehenengoak (alde handiz) eta bereziki azterketa kualitatiboa
bideratu dutenak. Horregatik, gure helburua irakurle inplizitua eta soziologikoa alderatzea zelarik,
ezinbestekoa zitzaigun konparaketa baimenduko zuten testuetan zentratzea.
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Zehaztapen honetarako, H.R. Jauss-ek berak Hilmann-i egindako kritikak geure
eginez (H.R. Jauss: 1987:78), egungo irakurleen “igurikimen estetikoak” ikertzeko hain
baliagarriak diren azterketa kualitatiboak erabili ditugu (Castañares, W. 1994:84;
Groeben, N.: 1977; Zimmermann, B.: 1987; Gumbrecht, H.U.: 1987). Horregatik, gure
irakurle-komunitatearen azterketa kritiko-soziologiko huts bati (R. Escarpit-en ildotik),
psikologia sozialaren bidetik taiututako “sakoneko elkarrizketek” jarraitzen diote.
Ikerlanaren mugak onartuz ere (irakurlego taldea euskal hiztun eskolatuez soilik osatua
baitago), euskal literaturaren azterketa guztiz berria proposatzen dugu.
b.1) Baina irakurle esplizituez aritzerakoan, bada, beren testigantza idatziei
esker, ahaztezinezkoa bihurtzen den irakurleria pribilegiatua: kritikoena. Pragako
Estrukturalisten partaide zen J. Mukarovsky-k, garaiko “arau estetikoa”ren adierazle
kontsideratu bazituen, F.Vodicka-k (1989a; 1989b) edozein literatur lanen harrera
zehazteko aztertu beharrekoak zirela defendatu zuen.
Kritika lanek, irakurle batzuen konkrezioaz harantzago, garaian indarrean
dauden balio literarioak erakusten dizkigute. Hau da, lehenago esan bezala, “arau
estetikoa” erakusten dute. Hain da garrantzizkoa juzku literarioen eragina, non garai
bateko literatura-arauak baldintzatuz, testu horren protagonismoa zuzenki eragiten
baitute:
Ya hemos indicado que una obra sólo se incorpora firmemente en
el conjunto de los valores literarios de una tradición literaria, cuando su
concreción ha sido descrita, es decir, valorada críticamente. Si no se llega
a una valoración crítica y a una fijación de la concreción, entonces la
obra actúa con sus propiedades en el desarrollo inmanente de la
estructura literaria, pero sin confirmarse su situación en el conjunto de
valores de una determinada época literaria. (Vodicka, F., 1989b:69).
c) Azkenik, eta Doktorego Tesi honen ekarpentzat jotzen dugu berau, ohiko
bibliografiaren ostean aurkeztu dugun Bernardo Atxagari buruzko harrera literarioaren
azterketa nabarmendu nahiko genuke. Asteasuarraren bibliografia, lanen
argitalpen/salmenta datuekin eta harrera kritikoaren hustuketa zabalarekin osatzen da.
Bibliografia oparo hau burutzeko, Europako nahiz Estatu Batuetako argitaletxeekin
egindako jarraipena ezinbestekoa izan da. Guzti honek, beraz, gaur egun euskal idazle
ezagunena denaren “erresonantzia-kaxa”ren berri ematen duelakoan gaude.

Anitza eta aurpegi askotakoa, seguruenik, jarraian datorren ikerketa asmoa.
Doktorego Tesi honek izango dituen konkrezioak, epaimahaiko irakurleen
igurikimenekin bat etortzea besterik ez dugu espero.
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II. IRAKURLE INPLIZITUA.
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II. a ) HARRERAREN ESTETIKA (Rezeptionsästhetik): HURBILPEN TEORIKOMETODOLOGIKOA.

1) Harreraren Estetikaren sorreraz 60ko hamarkadan: kritikaren esparruan zeuden
hutsuneei emandako erantzuna.
Harrera Estetikaz dihardugunean, norabide desberdina duten hurbilpen kritikoez
haratago (Bürger: 1987; L.A. Acosta: 1989), ordura arteko kritikaren hutsuneak
betetzera datorren teorizazio berriaz ari gara. Berritasuna ez dago, beraz, irakurleak batbatean erdiesten duen arretan, beronen ezinbesteko garrantzian baizik. Testuen berezko
adierazia ukatuz, hau da, ikuspuntu substantzialista ukatuz, efektu estetikoa (irakurletestu harreman dialektiko-dialogikoaren baitan ematen dena) bihurtuko da erreferentzia
bakarra. Testuak, hortaz, harrera eta “gauzatze” desberdinak sor ditzaketen neurrian,
“adierazi” askoren sortzaile ere izan daitezkeela onartzen da (Gumbrecht, H.U.: 1987:
47).
Hainbat kritikarik 1960ko hamarkadan Alemanian eztanda egin zuten
planteamendu kritikoetan dakusa Harrera Estetikaren sorburua. Norabide kritiko berri
honek XX. mendean gero eta konplexuagoa bihurtuz joan zen literatura garaikidearen
azterketari erantzun nahiko dio, zaharkitua geratu zen azterketa inmanenteari
irakurlearen garrantzia azpimarratuko zuena kontrajarriz 4(Gnutzmann, R.: 1983;
Rothe, A.: 1987).
Harrera Estetikaren sorrera puntua Hans Robert Jauss-ek (1971, 1976), 1967an
Konstantzako Unibertsitatean emandako inaugurazio hitzaldian kokatzen bada ere,
laster, bertan defendatzen den literaturaren historiografia berriaren beharraren ildotik,
irakurlearen eta irakurketaren fenomenoa hurbilpen desberdinetatik aztertuko duten
ikerlari berriak azalduz joango dira5. H. R. Jaussek berak Harrera Estetika hausnarketa
metodologiko partzial gisara definitu zuen (H. R. Jauss, 1989: 239) eta partzialtasun hau
dela medio, beste metodologiez osa daitekeela baieztatu zuen. Baieztapen hau egiteko
4

Bereziki Alemanian sortu arren badira, beste herrialdeetan, batez ere Frantzian, irakurlearen eta
harreraren pisua nabarmendu nahi duten teoriak. J.P. Sartre-ren, Proust-en (1974) eta A. Nisin-en
lanekin batera (ik. Weinrich 1971, Rothe:1987; Gnutzmann: 1983), P. Ricouer-en lanak gogoratu
beharko lirateke.
J.P. Sartrerentzat, idazketa eta irakurketa prozesu beraren bi alderdiak dira. Idazterakoan egileak
dei bat egiten dio (appel) irakurleari, bien arteko itun bat definituz:
“L´opération d´écrire implique celle de lire comme son corrélatif dialectique...C´est
l´effect conjugué de l´auteur et du lecteur qui fera surgit cet objet concret et imaginaire
qu´est l´ouvrage de l´esprit “ (Sartre, J.P. 1948: 93)

A.Nisin-en iritziz, irakurketak ematen dio bere izaera literatur lanari, irakurtzen ez denean
potentzialki bakarrik existitzen baita berau (Nisin, A., 1959: 123).
5
Hohendahl-ek (1987, 1967tik 1975era doan aldian, Harrera Estetikan literaturaren balorazioa,
historiografia eta praxiari buruzko hausnarketa ematen dela dio. Halere, urteak aurrera joan ahala,
bereziki 1975etik aurrera, ikuspuntu eta diziplina oparotasuna izango da jarduera honen ezaugarririk
nabarmenena.
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zuen arrazoia bistakoa zen: irakurketa ekintza oro garai historiko zehatz batean
gertatzen den jarduera denez, bata bestearen osagarri suerta daitezkeen metodogiez
(Komunikazioaren Teoria, Ezagutzaren Soziologia...) iker daiteke.
1968an, aurreko urteko hitzaldiari, Harrera Estetikaren bigarren zutabe nagusia
den Wolfgang Iser-en inaugurazio hitzaldiak darraio (ik. “La estructura apelativa de los
textos” in R. Warning:1989). Bertan, harreraren azterketa jaussiarrari efektuaren
azterketara bideratzen den irakurketaren fenomenologia gehitu zitzaion. Ondorioz,
jarduera kritiko-metodologiko honen esparruak irizpide sinkroniko ala diakronikoaren
arabera definituak geratu ziren: harrera konkrezio ekintzan irakurleak edo tradizioak
baldintzatzen duen alderdia bada, Efektua, testuak berak baldintzatutakoa izango da
(Jauss, H.R.,1989b: 240; 1987: 70; Iser, W., 1987a:12). Aditu batek baino gehiagok bi
norabideek elkar osatzen dutela esan izan du (Sorensen, D.: 1989b).
R. Warning (1989) eta J.A. Mayoral-en (1987) liburuetan biltzen dira bi
norabide hauen ordezkari aipagarrienen lanak. Harreraz eta bereziki harrera
historikoaz, H. R. Jauss-ekin batera, besteak beste: J. Weinrich, B. Zimmermann, H.U.
Weimann, H.U. Gumbrecht, P.U. Hohendhal ...arduratu diren bitartean, Efektuaren
nolakotasunaz, W. Iser, H.Link eta K. Stierle kritikariak aritu dira.
Azkenik, bereziki Poetik und Hermeneutik aldizkariaren inguruan biltzen diren
“bigarren belaunaldiko ikerlariek” (Sorensen, D.: 1981b; A. Rothe: 1987) oinarrizko
hainbat kontzeptuz egin dituzten kritikak aipatu beharko lirateke, hauen artean,
H.R.Jauss-en “igurikimen horizontea” eta W. Iser-en “irakurle inplizitua” izan direlarik
kritikatuenak.

2) Testuinguru kritikoaz. Irakurketaren kritikoak, sentsibilitate beraren adibide.
Th. Kuhn filosofari ospetsuak teoria zientifikoen bilakaerari buruz esandakoak
bere eginez, paradigma estetiko berria proposatu zuen H.R. Jauss-ek (1976), eta
ordurartean ezagunak ziren hiru paradigmei (humanista=errenazentista, historiko
positibista eta estilistikoa ) harreran oinarritutakoa kontrajarri zion6.
Halere, hemen proposatzen den paradigma aldaketa ez da, H. R. Jauss-en
hitzetan, beranduago baino gauzatuko (H. R. Jauss 1986; 1992), testuen eta
irakurketaren beraren historizitate aldarrikapenaren itzalean gertatuko delarik. Testu
literarioek dituzten harrera desberdinen argitan, literatur lanaren “balio eta egia”
inmanentea baztertuz, testuek izan dituzten konkrezio historiko desberdinetara
bideratuko da kritikoaren ardura. Oinarrian W. Dilthey-k mende hasieran garatutako
6

D. Sorensen-ek (1981b) Zientziaren Teoriaren hainbat filosoforen (Popper, Nagel, Hempel...)
oihartzunak dakusa metodologia aldetik bilatu nahi den objektibotasuna eta hipotesiak frogatzeko
erabiltzen den intersubjetibitate irizpideetan .
Bestalde, U. Eco-k (1987b:9) “paradigma berria”z baino gehiago “ahaztutako paradigma
baterako itzuleraz” hitz egin beharko litzatekeela esan du. Izan ere, kontu egin behar da, bere Opera
aperta 1962koa dela (1958tik 1962ra idatzitakoa).
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epistemologia historizistaren oihartzunak dauzkagu. Egile honen iritziz, giza zientziak
eta natur zientziek funtsezko desberdintasuna dute; lehenengoetan subjektua ez da
banagarria azterkizun den objektutik (dela gertakari bat, dela testu historiko bat) .
Subjektuak edozein artelan juzkatzerakoan kokagune historiko batetik egiten du, eta
hortaz, literatur testuak ere tradizio historiko batetik abiatuz juzkatzen ditugula esan
behar da.
Alabaina, testuen adierazi inmanente bakarraren ukapen hori, ez da, Tesi honen
sarrerako hitzetan genioenez, orain proposatzen den Estetika berriaren baieztapen
esklusiboa: “reader response criticism” delakoan biltzen diren teoria estrukturalista,
semiotiko, psikoanalista,... desberdinetan gauza bera defendatzen baita.7
3) Literatura eta irakurlearen arteko harremanez:
Irakurleak Kritikan izan duen protagonismoa, literaturaren bilakaeran izan
duenarekin bat dator. Aspaldidanik ditugu ezagunak, hainbat egilek (Cervantes,
Fielding edo Sterne, kasu) irakurleari egin dizkioten erreferentzia eta gonbiteak.
Hala ere, estetika modernoagoen baitan, erreferentzia horiek urritu ahala,
irakurlearen partehartze aktiboagoa eskatzen duten teknikak ugalduz joan dira. W. Iserek “obraren hutsuneen” ugalketa gisara deskribatu duen bilakaera honetan (Iser,
W.:1987, 1989b:149), interpretazio-teoria zaharraren harrera pasibotik aro modernoko
harrera sortzailera pasa garela esan genezake.
XIX. mende amaiera arte itxoin beharko da, irakurleak eta orokorrean harrerak,
teoria estetikoetan bere lekua lor dezan. Denbora eta forma kontzeptuen itzalean sortu
den norabide berri honetan, P. Valéry-ren baieztapenak funtsezko bihurtu dira. Poeta
sinbolista honen:“mes vers ont le sens qu´on leur prête” probokatzaileak (aip. H. R.
Jauss, 1986: 108), hermeneutika berri bat da aldarrikatu nahi duena. Hemendik aurrera
(ik.J.Weinrich, W., 1971:118), irakurlearen partehartzea ezinbestekoa bihurtuko da
esperientzia estetikoa gauza dadin (H. R. Jauss-ek (1986) poietiko terminoaz definitu du
arte modernoak irudikatzen duen harrera mota berria).
Bilakaera horretan, ez da kasualitate hutsa Harreraren Estetikaren sorrera 60ko
hamarkadan gertatu izana, garai horretan ematen baita planteamendu berrietaranzko
bira. “Aro postmodernoa” deritzon honetan, Jorge Luis Borges-en Ficciones (1941)

7

Gorago aipatutako D. Sorensen-en artikuluak (1981b), teoria hauen ekarpen funtsezkoenen argitan,
irakurleak kritikan ezagutu duen ardura berriaz hitz egiten digu. Bereziki kritika angloamerikarraren eta
kritika semiotikoaren esparruetan sortu diren teoria hauek, 30eko hamarkadan hasi eta 60koan sendotu
ziren.
Guretzat ezezagunagoak diren krikari angloamerikarren ondoan (I.A. Richards, L.M.
Rosenblatt ), hainbat kritikari ospetsuren ekarpenak gogora genitzake. Besteak beste, S.Fish-en
“estilistika afektiboa” (1970, 1989), J.Culler-en (1975) “irakurle ideala” eta “konpetentzia literario”
kontzeptuak; R.Barthes-en (1974) testu idazgarri/irakurgarri dikotomia, M. Riffaterre-en “artxirakurlea”
(1971, 1979) edo U.Eco-ren (1979, 1981) “irakurle modeloa”.
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liburuak, eta bereziki Pierre Ménard. Autor del Quijote (1939) ipuinak, aitzindari
izango dira (H. R. Jauss 1992: 66).
Ipuin horretan, Kixotea hitzez hitz kopiatzen saiatzen den Ménard protagonistak,
asmo honen ezintasuna erakutsiko digu. Izan ere, 300 urteren buruan, ezin baita
Kixotea (edo zernahi testu) berdin “irakurri”. Azken batean, fikzioaren eta
errealitatearen arteko desberdintasun ontologikoaren ezintasuna da ipuin honetan
frogatzen dena. Erreala dena fantastiko eta fikziozko bilakatzen da, beste “testu” baten
egokitzapen gaurkotua.8
4) Harreraren Estetikaren aitzindariak.
Jarraian datozen puntuotan, oso laburki bada ere, Harreraren Estetikan eragin
duten teorizazio eta kontzeptu desberdinen berri eman nahiko genuke.
4.a) Hans Georg Gadamer-en hermeneutika berria.
Hermeneutika interpretazioari dagokion teoria edo artea dela esan daiteke, hau
da, testu baten ulermen zuzena helburu duen jarduera teoriko-filosofikoa.
Garai dezimononikoetako helburu metodologikoak gaindituz, azterketa eta xede
filosofikoagoetara egiten du bira hermeneutikak, eta horretarako, Friedrich
Schleiermacher-en eta Hans Georg Gadamer-en ekarpenak funtsezkoak izan dira (W.
Castañares, 1994:25). Egun hermeneutikak duen protagonismoa ikusirik,
estrukturalismoaren hegemonia gainditu ondoren eta, bereziki 80ko hamarkadan, koiné
bilakatu dela dio G. Vattimo-k (1988: 101).
Harreraren Estetikan hasieratik bertatik (H. R. Jauss: 1971 (1967)) esplizituki
adierazia dagoen eragin nagusienetakoa H.G. Gadamerren teoria hermeneutikoarena da.
Testu baten ulermenari ekitean, aldez aurretik ditugun igurikimenez bat, ulermena bera
horizonte batura gisara ulertzeak (H. R. Jauss, 1987:70), H.G. Gadamerrek Wahreit
und Methode liburuan irudikatutako eskemara garamatza.
Honako puntuotan labur genitzake H.G. Gadamer-en hermeneutikaren zutabe
nagusienak:
8

Errealitatearen eta fikzioaren artean desberdintasun ontologikorik ez dagoela esatean, errealitatearen
eta, azken batean, izate ororen izaera linguistikoa baieztatu besterik ez dugu egiten. Hizkuntzazko izaera
heideggiar honek, hizkuntzaren beraren mugetatik ezin irtetera garamatza. Baieztapen hauek mende
erdialdera pentsamendu eta arte eremu guztietara hedatzen dira: L. Wittgensteinek hizkuntzaren
mugetatik irtete ezintasunaren atzean ikusi zuen isiltasuna (Tractatus Logico-Philosophicus), kolore eta
forma ezabaketa bihurtu da hainbat margolariren koadrotan (Mondrian, kasu).
Poetika borgesiar honen euskal adibidetako bat, azterkizun dugun Atxagaren Obabakoak-en
topa dezakegu. Kontalaria “Azken hitzaren bila“ abiatua delarik, bilakuntza honen ezintasuna bere baitan
jasango du. Behin eta berriro, istorio desberdinez atzeratuz doan bilaketa horretan, fantasia eta
errealitatea nahastu egingo dira, azkenean, muskerraren sineskeria egia bihurtuz. Azken hitza ezin da
bilatu, guztia esana (idatzia) baitago, eta horregatik irtenbide bakarra, asteasuarrak berak ematen digu
testuan bertan: plagioa, jokoa edo birsortzea.
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4.a.1) Hermeneutikaren
ihardutea da.

zeregin

nagusiena

ulermenaren

nolakotasunaz

H.G. Gadamerren iritziz, hermeneutikak konnotazio kantiarrak dituen galdera
filosofiko honi erantzun behar dio: nola da posible ulermena? (H.G. Gadamer, 1977:
12). Ulermena giza bizitzaren jatorrizko izaera ontikoa besterik ez da (1977:325) eta
zernahi gauza izan ulermen horrek bere gain hartzen duena, ulertzean geure burua
ulertzen dugu (1977: 326).
M. Heidegger-engandik hurbil dagoen filosofo honek, ezagutza orok sakonean
interpretazio ekintza bat duela baieztatzen du. Honela, ezagutzaren izaera objektiboa
baztertuz, ezaguleak, hots, subjektuak, ulermen prozedura guztia eragiten duela
berresten da (ik. W. Iser-ek irakurle inplizituaren definizioan “ekintzaren egitura”
delakoaz esandakoak.)
4.a.2) Historizitatea eta zirkulu hermeneutikoa:
M. Heideggerrek dioenez (M. Heidegger, 1974:166), interpretatzerakoan,
interpretatzaileak bere igurikimenak proiektatzen ditu, eta zentzu honetan, subjektu eta
objektu, elkarreraginezko harreman estuan daude.
Alabaina, hortik ezin ondoriozta interpretazioa guztiz subjektiboa denik.
Interpretatu ahala, testuak eskaintzen diona bere aurreusteekin erlazionatzen du
interpretatzaileak, etengabeko dialektika sortuz.
Izaki oro, neurri honetan, aldez aurreko juzkuz (“pre-juicio” deritze H.G.
Gadamerrek) beteta dago, bere izaera historikoak eragiten dituen aurreiritziz
(1977:344). Tradizio batean murgildurik gaudenez, honek interpretatzerakoan
baldintzatu egiten gaitu. Zirkulu hermeneutikoa, beraz, ulertzerakoan tradizioak
subjektuarengan duen eragin dialektikoari deritzo (Gadamer, H.G., 1977:363).
Aldez aurretiko ezagutza honek, interpretazio zuzena zehazten laguntzen duen
kanpo-erreferentzia gisara jokatzen du. Ulermen oro birsortze ekintza bat den neurrian,
denborarekin, interpretazio desberdinak eduki ditzake testuak. Hau horrela izanik, ezin
da hitz egin ulermen zuzenez (egile eta jatorrizko irakurleen baitan gertatuko
liratekeenak), ezta egokitasunaz ere (Gadamer, H.G., 1977:367).

4.a.3) Ulermena: horizonte baketa.
Interpretazioari ekitean, gure jarrera ez da neutrala: testuak berak bere efektuhistoria du. Horregatik, horizonte desberdinak batzen diren gune gisara definitzen du
testua H.G. Gadamerrek. Horizonte batze hau, funtsean, elkarrizketa bat besterik ez da,
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testuak egiten dituen galderen horizontea kontuan hartzen duena (H.G. Gadamer,
1989:85)
Alabaina, nolakoa da testuaren tradizio historikoak zehazten duen horizontea?.
Gadamer-en aburuz, horizonte gisara jokatzen duen tradizio honen izaera, lehenengo eta
behin, linguistikoa da, eta ondorioz, ulermena bera izaera linguistikozko prozesua da
(1977: 468). Ezin garenez hizkuntzaren mugetatik atera, uler ez daitekeena (hizkuntzaz
adieraz ez daitekeena, beraz) izaerarik gabekoa da.
El ser que puede ser comprendido es lenguaje . (1977:567)
4.b) Estrukturalismo txekiarra: Jan Mukarovsky eta Félix Vodicka.
Estruturalismo Txekiarrak triangelu semikoaren alderdi guztiak hartzen ditu
kontuan eta bai, halaber, sinbolo linguistiko-literarioaren erreferentzia eremua ere
(testuaz kanpoko errealitatea).
J. Mukarovsky-k bere Kapitel aus der Ästhetik (1967) liburuan literaturlana egite
semiotikotzat jotzen du: zeinu baten izaera du, eta egitura eta balio bat ditu.
R. Ingarden-ek bezala, testu literarioetan bi alderdi bereziko ditu: itxura eta
izaera materiala duen “artefakto aldaezina” eta irakurle desberdinen kontzientzian
beronek hartzen duen “objektu estetiko” itxura. Lehenengoa bigarren bilaka dadin
irakurleak testua “konkretizatu” egin duela esango dugu (ik.R. Ingarden). Irakurleak
zeinu literarioa bilakaera historikoaren une batean kokatzen du, garaian indarrean
dauden arauen bidez baloratuz. Ondorioz, obrak ez du berezko baliorik, harrera
prozeduran hartzen baitu honek bere adierazia. Dakusagunez, puntu honetan ez dator
bat R. Ingardenekin, azken honek literaturlanek berezko balioa dutela esaten baitu.
F. Vodickak (1989a; 1989b) harreraren prozesu historikoa da aztertzen duena.
Bere iritziz, obra batek irakurtzen den heinean soilik lortzen du bere errealizazio
estetikoa (1989a: 55) eta obrak baloratzerakoan garaiko arau eta balioak dira abiapuntu
nagusi. Beste hitzetan esateko, irakurlea ez da hutsetik abiatzen testu bat
irakurtzerakoan.
Horregatik, garai bateko arau eta obra estetikoak birreraikitzeaz bat, F. Vodickak konkretizazio kritikoak eta obra batek beranduagoko egile eta testuetan duen eragina
aztertzea proposatzen du (1989a: 56). Atxagaren gure azterketarako, garaiko “arau
literarioa” (F. Vodicka,1989b: 69)zehazteko asmoz, konkretizazio kritikoetara joko
dugu, berauetan ikus baitaiteke indarrean dauden balio literarioekiko atxekitasuna.
4.c) Roman Ingarden-en fenomenologia:
Literatur testua izaera intentzionala duen eraikuntza bat da: jatorrian egilearen
kontzientzia sortzailea du eta bere gauzatze fisikoa testuan bertan dago (R. Ingarden,
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1989:36). Objektu intentzional honek (ik. Husserl E., 1982:473-589) “ekintza
intentzionala” behar du “konkretizatua” izan dadin.
Literaturan objektuak “intentzionalak” direla esateak “errealitate bat itxuratzen
dutela” esan nahi du. Itxura hau dela medio, guztiz zehaztugabeak azaltzen zaizkigu
elementuak, eta ondorioz, indeterminazio guneak sortzen dira.
Indeterminazio hau bereziki literaturlanean azaltzen diren objektuen
eskematikotasunean datza. Irakurleak, nolabait “konkretizatu “ egin behar ditu, baldin
eta testua osorik ulertu nahi badu.
R. Ingardenen baieztapen hauek (1989:39) W. Iser-en teorien oinarrian
daudenak ditugu, baina bada bien arteko desberdintasun nabarmen bat.
Lehenengoarentzat irakurketa batzuk soilik dira onargarriak, testuaren “armonia
semantikoa” gordetzen dutelako, eta hauxe izango da, hain zuzen ere, W. Iser-ek
onartuko ez duena. Azken honen aburuz, konkretizazio egoki/desegoki bereizketa
funtsegabea suertatzen da.
4.d) Literaturaren Soziologia eta Soziokritika.
Pragako estruralistei esker, harrera banakako ekintza batean ez baizik eta arau
sozio-historiko eta kultural batzuen barruan burutzen dela jakin genuen. Literaturaren
Soziologiari esker, harrera bera fenomeno sozial gisara ulertuzen da eta ondorioz,
aldagai soziologiko desberdinek eragiten dutela baieztatzen da.
Norabide honetan, Levin L. Schüking-en El gustu literario-k (jatorriz 1923koa,
nahiz eta 1931ko argitalpena gehiago ezagutzen den) ikuspuntu berria eman zion
harrera literarioari. Egile honek “gustu literarioaren” bilakaera aztertzen du ikuspuntu
sozio-politiko eta ideologikotik. Aldaketa sozio-historikoek aldaketa literarioetan duten
eragina aztertzeaz bat, banaketa, liburutegiak, eskolak,...etab. aztertzen ditu, produkzio
eta harreraren arteko elkarmenpekotasuna ikusteko. Zentzu honetan, interesgarria da
hainbat erakundek (eskolak kasu) gustu literarioaren hedakuntza eta finkapenean duen
eraginaren azterketa.
Ikuspuntu soziologiko batetik, harreraren Estetikak irakurtalde batek garai
desberdinetan testuak nola “hartzen” dituen aztertu behar duela esaten da. Honetarako,
eta bereziki irakurle garaikidearen “igurikimen horizontea”ak zehazteko, azterketa
soziologikoak ezinbestekoak dira (Escarpit, Silbermann edo Fügen-en lanen ildotik
burutuak).
Literaturaren Soziologiaren metodologiari dagokion kapituluan esandakoak ez
errepikatzearren, ez gara puntu honetan gehiago luzatuko. Halere, esan nahiko genuke,
H. R. Jauss-en teoriek izan duten soziologiaranzko bira horretan (bereziki B.
Zimmermann, R. Weimann, H.U.Gumbrecht,... eta hainbaten kritiken ondoren),
Literaturaren Soziologia enpiriko hutsa baztertua izan dela. Aldagai soziologiko
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desberdinen eraginaz taiututako estatistika eta datu kuantitatiboez haruntzago, testuak
berak eragiten duen harrera aztertu beharra berretsi baita.
5) H.R. Jauss eta H. Weienrich: historiografia berri baten aldarrikapena.
5.1 )Probokazioa.
1967an Konstantzako Unibertsitatean H. R. Jauss-ek emandako hitzaldiari
1970ean egindako berridazketan Literaturgeschichte als Provocation titulua eman
bazion (guk erabiliko dugun gaztelerazko itzulpenean: La Literatura como provocación,
Bartzelona, Península, 1976), bere teoria berriek zekarten kutsu probokatzailearengatik
izan zen. H. R. Jauss-ek berak beranduago (1987) probokazioa aldarrikatze moduan
zegoela esan bazuen ere, itxuraz bat, edukiz eta xedez ere guztiz berritzailea zen
ikuspuntua defenditzen zen bertan (Castañares, W.:1994).
Aurreko puntuan azaldu dugunez, ordurarteko paradigma kritikoen aurrean,
irakurlearen alderdia kontuan hartuko duena proposatzen du H.R. Jauss-ek. Paradigma
zaharkitu hauek Adierazkortasunaren Estetikaren ildotik doaz, eta horregatik, H. R.
Jauss-en ustez, derrigorrezkoa da “Harreraren Estetika” bat aurrekoari kontrajartzea
(H.R. Jauss: 1976:162):
H. R. Jauss-ek defendatzen duen literaturaren historia berri honen ezaugarririk
garrantzikoenak literaturaren ikuspuntu ez-sustantzialistatik eta igurikimen horizonte
kontzeptutik datoz (ik. Acosta, L.A.,1989:138)
Bere teorien arabera, Literaturaren eta irakurlearen arteko harremanak inplikazio
estetiko eta historikoak ditu. Obra baten harrerak, estetikoki, irakurritako beste obrekiko
balio-gonbaraketa eragiten du. Historikoki, aldiz, lehengo irakurleen irakurketak
aberastuz eta garatuz joan daitezke, bere kategoria historikoaren berri emanez (H. R.
Jauss, 1976:164). Zazpi tesitan laburtzen ditu Jauss-ek historiagintza berri honen
ezaugarriak (ik. H. R. Jauss, 1976: 166-211).
Bigarren tesiaren arabera, irakurleen esperientzia literarioan oinarritutako
Harreraren Historiaren psikologismoa gainditzeko, testu horren aurrean irakurleak zuen
igurikimen horizontea definitzea proposatzen du Jauss-ek. Horretarako, garaian
indarrean zeuden arau poetikoez bat, testuak orduko beste literaturlanekin dituen
harreman inplizituak zehaztea proposatzen du.
Obra batekiko ditugun igurikimenak ez betetzean, “distantzia estetikoa”
handitu egiten da (3.tesia) . Distantzia hau izango da obra baten balioaren
adierazgarririk nabarmenena Jauss-entzat. Garaian indarrean dauden arau estetikoekiko
aldentzeak berrikuntza estetikoa ekar dezake eta “horizonte aldaketa” bati bide eman
diezaioke. Era berean, obra baten berritasunak, irakurleekiko duen distantziarengatik,
harreman zailak sor ditzake.
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Egia esanez, Jauss-en tesiak oso iradokitzaileak izanik ere, praktikan
aplikaezinak suertatu dira eta oraindik, irakurlearengan oinarritutako historia horrek
egiteke dirau (R. Gnutzmann, 1994:222).
5.2) Igurikimen-horizontea: kritika eta zuzenketak.
Arazo larrienak historia hori egiteko dauden funtsezko zailtasunetan daude. Nola
zehaztu lehenaldiko irakurleen igurikimen horizontea?. Zehaztea lortuko balitz ere, obra
eta egile ezagun batzuen inguruko datuak soilik edukiko genituzke (Gumbrecht, H.U.
1987: 166-7), eta zentzu honetan, lekuko kritiko eta idatziek babesturiko testuen
harreraz soilik jabetuko ginateke.
Alabaina, kritika nagusienak, H. R. Jauss-ek “igurikimen horizonteari” (ik.
K.Manheim-en “igurikimen kontzeptua”) ematen dion definizio literariotik eta balio
estetikoa zehazterakoan distantzia estetikoak lukeen gehiegizko garrantzitik etorri dira .
Distantzia estetikoa (ibid. errusiar formalistak) XX. mendeko literaturaz aritzeko
baliagarri suerta badakiguke ere, zailtasun handiz esplika ditzake Literaturaren
Historian gertatu diren aldaketa guztiak.
Teoriko marxistak izan dira Jauss-en eboluzio kontzeptua bereziki kritikatu
dutenak. B. Zimmermann-ek (1987:40) eta bestek (Weimann, Naumann P.U.
Hohendahl: 1987,...) salatu duten bezala, Jauss-en teoria egitura estetikoen aldakez
soilik arduratzen da, eta ez berauek sortu diren testuinguru sozio-historikoaz. Azken
finean, harrigarria da, hainbeste eztabaida sortu zuen kontzeptu honek H.R. Jauss-en
ikerketetan zein presentzia eskasa izan duen egiaztatzea9 (Bürger, P., 1987: 200).
Kritika horien ondorioz, bi horizonte mota bereziko ditu H.R. Jauss-ek azken
planteamenduetan: testu barneko horizontea eta testuz kanpoko horizontea, bien
harremanetik sortzen delarik esperientzia estetikoa (ik. H.G. Gadamer). Testuak
baldintzatutako konkrezioari efektu deritzo, irakurleak baldintzatutakoari harrera
(Jauss, H.R,1987; 1989b:240; W. Iser, 1987a: 12).
Irakurri aurretik orientazio batzuk sumatzen ditu irakurleak (H.Weinrich-ek
seinale deituak edo M Naumann-ek harreraren aurretikoak deituak). Hauei esker, testu
barneko horizontea (jeneroari, estiloari, egileari,...dagozkion datuak) osatzen du. Baina
testuaren gauzatzea buru dadin testu barneko horizonte horri, bere mundu ikuskera
kontrajarri behar dio irakurleak, hau da, testuz kanpoko horizontea kontrajarri behar dio.
Horizonte honek,
(...) incluye sus expectativas concretas procedentes del horizonte
de sus intereses, deseos, necesidades y experiencias, condicionado por
9

Gu ere ados geundeke kritika hauekin, izan ere, H.R. Jauss-en Ifigenia ... edo La douceur du foyer
entseguetan egiten den analisia, lehenengo eta behin, testu eduki horien atzean legokeen “produkzio
estetikoari” baitagokio. Hau da, testuko baliabide eta edukiak garaian indarrean dauden poetiken argitan
edo ezaugarri soziohistorikoen argitan ikusten dira maiz, irakurlearen “igurikimen horizontea”z ezer
gutxi esanez.
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las circunstancias sociales, las específicas de cada estrato social y
también las biográficas. El hecho de que incluso en este horizonte del
mundo de la vida han entrado de nuevo experiencias literarias apenas
necesita aclaración. (H. R. Jauss, 1987:77).
Testuz kanpoko horizonte horretan, irakurleak arteaz duen ikuspuntua
barneratzen da, urteetan umotuz doan jakinduria. Beraz, normalean, testu baten harrerari
ekiten diogunean, tradizio/selekzio bikotearen baitan mugitzen diren parametroez
baliatzen gara (Jauss, H.R.: 1989b:243).
Azterkizun dugun egilearekin lotutako adibide bat jartzekotan, esate baterako,
irakurle bati Obabakoak irakur dezan eskatzen diogunean lehenengo sumatzen dituen
seinaleak liburuari berari dagozkio: egilearen izenaz gain, narratibazko liburu mardula
dela ohartzen da, helduen literaturan kokatua,... jarraian bere horizontea eransten
diolarik: egilearen unibertso literarioaz dituen ezagutzekin batera, bere biografia,
psikologia, izaera soziologikoa, ...etab.ek osatzen dutena. Modu honetan, testua (egileak
landutakoa eta polo artistikoa deritzona) eta irakurlearen konkretizazioa (polo estetikoa)
aktiboki batzen dira (Iser W., 1987a:44-46; Antezana L.H., 1983:123-124).
Arazoa bi horizonteak zehazterakoan dator. Jauss-en arabera, testu barneko
horizontea zehazteko, testu horren baldintza hermeneutikoen berri eduki behar dugu.
Hau da, zein galderari erantzuten dion jakin behar dugu10. Testuz kanpoko horizontea
zehazteko, berriz, azterketa soziologikoak garrantzizkoak dira (Jauss, H.R., 1989:248),
nahiz eta, egia esan behar bada, horrelako azterketa gutxi aurki daitekeen kritikari
alemaniarraren ikerketetan.
Horizonte bikoitz honek, azkenik, aztertu beharreko irakurle tipologia bira
mugatzea dakar (inplizitua eta esplizitua). Tesi honen sarreran genioenez, W. Iser-en
ekarpenak bere eginez, 1987ko artikuluan, irakurle inplizituari emango dio lehentasuna
H. R. Jauss-ek, irakurle esplizituaren azterketarako abiapuntua beti hermeneutikoa
izango dela baieztatuz11.
10

Jauss-ek jartzen dituen adibideak (1987) Atxagaren kasura ekarriz, testu barneko horizontea zehazteko,
honako galdera hauek egin genitzake: eskuartean dugun liburua, ipuin bilduma ala nobela bat al da?;
ipuinek ba al dute beraien arteko loturarik?; zer dela eta kokatzen dira Obaban?; zer esan nahi ote dute
zati desberdinek?; zer dela eta idazkera eta erregistro desberdinak?. Testuz kanpoko horizontea
zehazteko, aldiz, irakurlearen bizi-horizontera jo beharko genuke. Adibidez: posible al da izaki bat
animalia bihurtzea?; sinesgarria al da musker bat belarritik sartzea?; Maistrak herrikoekin dituen
harremanak ez al dira oso itxiak?....
Egia esan behar badugu, igurikimen horizonte kontzeptua interesgarria izanik ere, galderaerantzun dinamika honi zailtasunak ikusten dizkiogu, literaturaren historia egiterakoan benetan luze joko
lukeelako. Era berean, galdera-erantzun dikotomia hau zehaztea zail delakoan gaude.
11
Zuzenketa guzti hauen ondorioz, hasiera bateko asmoak aldatu egingo ditu H.R. Jauss-ek, eta bereziki
azken urteotako lanetan, ez da irakurlearen ikuspuntutik buruturiko historia literariorik egiten
ahaleginduko. Behialako asmo zabal hauek, xede sinpleagoetara bideratutako ikerketek ordezkatuko
dituzte: dela garai desberdinetan egile batek eduki duen harreraren azterketa (“La Ifigenia de Racine y la
de Goethe, con un epílogo sobre la parcialidad del método recepcionista”( 1989a (1973)); dela
Literaturan aldaketa aipagarriak sortarazi dituzten uneetako obren analisia (“La Douceur du foyer. La
lírica en 1857 como ejemplo de transmisión de normas sociales” 1989b, 1986).

19

Dakusagunez, planteamendu honetan, proposamen eta asmo onak ugariagoak
dira benetako praxi eta adibideak baino. Hala ere, bere mugak onartuz, interesgarria eta
guztiz iradokitzailea deritzogu Jauss-ek bereizten duen irakurle tipologiari. Banaketa
honek, ikuspuntu desberdinak bateratzeaz gain, metodologia anitzen ekarpenak biltzen
dituen heinean, irakurketaren aurpegi desberdinak azaleratzea ahalbidetzen baitu.

6) Wolfang Iser: irakurketaren fenomenologia.
Fenomenologiaren eta pragmatikaren eragin nabariak dituen Wolfgang Iser-en
teoriak interpretazio ororen oinarri den eragiketa baten nolakotasunaz, hau da,
irakurketaren nolakotasunaz, dihardu (Iser, W.,1987:43).
Iser-entzat, testuak ez du berezko adierazirik, ez baitu “errealitateko” ezer
irudikatzen (ik. R. Ingarden).
Testuaren izaera nagusiki pragmatikoa izanik,
irakurketa-ekintzan sortzen ditu bere adieraziak (Iser, W., 1989a:134).
Bestalde, testuak esperientzia edo errealitatearen ikuspuntu osatugabea ematen
du, irakurlearen esku geratuz zehazteke dauden alderdiak osatzea. Indeterminazio hau
testuaren zati konkretuetan azaltzen denez, zehazgarria da bai teorikoki, baita praktikori
ere. Indeterminazio kontu hauetan12, lehenago aipatu dugun bezala, W. Iser-ek R.
Ingardenen ikuspuntu fenomenologikoa bere egiten badu ere, baditu desberdintasunak,
azken honek konkretizazio edo betetze zuzenak eta desegokiak bereizten baititu
“testuaren armoniaren arabera” zehazten direnak (Ingarden, R.:1989).
Indeterminazio nagusienetakoa testuan irudikatzen diren objektuetan dator, izan
ere, hauek “eskematikoki” aurkeztuta egon ohi dira testuetan. Perspektiba eskematiko
hauek elkar kontrajartzean (jarraian kontatzen diren gertakarietan, kasu) hutsuneak
sortzen dira (“Leerstellen”) (Iser, W., 1989a:137). Hutsune hauek, batez ere, kapitulu

12

“Indeterminazio gune” kontzeptua izan da Iser-en teorian gauzarik kritikatuena. Kayser-ek literatur
lanaren ikuspuntu substantzialista batetik egindakoez gain (testu batek edukiko lituzkeen “indeterminazio
guneak” onartzeak amaitu gabeko testuaz hitz egitera baitaramate egile hau), M. Naumann-ek elkarlanean egindako bere Gesellschaft, Literatur, Lesen (Gizartea, Literatura, irakurketa) (1973) liburuan
esandakoak aipa ditzakegu (aip. Warning,, R. (1989)). Egile marxista honek indeterminazio guneetan
Iser-en estetika burgesak erakusten duen konformitatea dakusa, ideologia menperatzaileak kontrolatzen
duen “balizko” interpretazio askatasuna. Interpretazio bakarra defendatuko du Naumann-ek, sistemaren
irakurketa kritikoa.
Iser-ek emango dion erantzunean (1989c) indeterminazio guneek irakurleari jarrera kritikoa
hartzeko posibilitatea ematen diotela esango du. Kritika marxistak pentsatzen duenaren kontra, testu
berritzaileenek, hau da, indeterminazio gune gehien dutenek, irakurleari jarrera kritiko handiagoa
eskatzen diote. Literatura askatzailea izan daiteke eta era berean, garaiko egoera soziala ulertzeko
baliagarria. Marxistek Iser eta Jauss-i egindako kritiketan, kritika marxista ortodoxoaren oihartzunak
dakuskigu, finean, monosemia baita defenditzen dena (Gnutzmann, R. 1994: 226).
H. Link-ek “benetazko indeterminazioa” eta “itxurazko indeterminazioa” bereiziko ditu.
Edonola ere, Iser-ek kritikatu egingo du, honen ustez, lehenengoak testuaren gaitasun komunikatiboa
murriztu egiten du-eta.
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amaieran, kontaketa bat amaituta besteari ekitean, pertsonaia batetik bestera
pasatzerakoan,... azaltzen dira.
Die Appellstruktur der Texte-n indeterminazio-guneen hainbat adibide topa
dezakegu. Besteak beste, XIX. mendeko “emanaldikako nobelak” direlakoetan
irakurlearen jakin-mina pizteko azaltzen diren eduki mailako hutsuneak (1989a:140),
edo XVIII-XIX. mendeetako nobela ingelesetan narratzaileak egiten dituen iruzkinek
sortzen dituztenak (W.C. Booth-ek “narratzaile fidagarri/ez-fidagarri” deiturikoak).
Ikusten denez, W. Iser-en lanetan, testuak indeterminazio gune horiek sortzeko
erabiltzen duen egituraz eta irakurlearen erreakzioa bideratzen duten teknikez egiten da
gogoeta.
6.1) Repertorium-a eta estrategiak.
Die Apellstruktur der Texte liburuan indeterminazioak testuen fikziozko izaerari
egozten bazizkion, Die Wirklichkeit der Fiction (“La realidad de la ficción” in Warning,
R.:1989) eta beranduagoko Der Akt des Lesens (El acto de leer, 1987) liburuan, J.L.
Austinen eredu pragmatikoaren ildotik planteiatutako kontsiderapenetatik abiatuko da.
J.L. Austin-en hizkuntza adierazle/eragile dikotomiatik abiatuz, fikziozko
testuak bigarren motakoak direla esango du (W. Iser 1989a:136; 1989c). Irakurketa
bideratu dadin testuak erakusten dituen konbentzioei “errepertorioa” deritze;
onartutako prozedurei “estrategiak” eta irakurlearen gauzatzeari “errealizazioa” (Iser,
W., 1989c:180 ; 1987:110).
Errepertorioaren definizioa honako hau genuke:
(...)el material selectivo por cuyo medio el texto queda referido a
los sistemas de su entorno, que en principio son aquellos del mundo de la
vida social y de la literatura precedente (Iser, W., 1987:143).
Beraz, Pragako Estrukturalistek “literaturaz kanpoko errealitatea” zeritzotenari
egiten dio erreferentzia errepertorioak: testuinguru soziokulturalari eta giza arau
historikoei dagozkien aldez aurretiko ezaguerei. Halere, testuinguru sozio-kulturala
osatzen duten ezaugarri hauek (literatur tradizioko testuak, gizarte-arauak eta arau
historikoak, ...), erredukzio edo laburpen prozedura jasan dute testuan. Horregatik,
testuan izan duten birkodetzea dela medio, ezin da, inondik ere, testua gizarte-arau
baten isla gisara ulertu. Kosik-en baieztapenak bere eginez (Iser,W.,1987a:132), testu
orok bere baitan gauzatzen den errealitatearen berri ematen duela esango du, errealitate
irudi oro birplanteatu egiten duela.
Errepertorioko eduki guztiek testuaren horizontea dei dezakeguna (testu barneko
horizontea H. R. Jauss-en hitzetan) osatzen dute, eta berauei esker testuaren eta berau
kokatua dagoen testuinguruaren sistema arteko erlazioak zehatz ditzakegu.
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Gauzak horrela, eduki horiek testuratzeko moduari estrategia deritzo W. Iser-ek
(ik. J.L. Austin) eta testuaren beraren azterketari esker azal genitzake estrategia
desberdinak. Aipatutako estrategia hauek, funtzio bikoitza izango lukete: errepertorioko
elementuen arteko harremanak zehaztea (hau da, testuaren “sujet”aren egitura
antolatzea) eta komunikazio baldintzak erraztea, testuak eskaintzen duen horizonteak
irakurlearenarekin erlazioak buru ditzan.
(...) las estrategias organizan la previsión del tema del texto, así
como sus condiciones de comunicación (Iser, W., 1987: 143).
Halere, estrategiek ez dute harrera bat guztiz baldintzatzen, testuaren ulermena
buru dadin konbinazio-aukera batzuk eskaintzea da beren xedea. Beste hitzetan esateko,
estrategiek zehazten duten errepertorioa edo harrera modua, ez dago inoiz ere guztiz itxi
eta mugatua.
Beraz, testuaren estrategiak irakurlearen atentzioa deitzeko erabiltzen diren
prozedurak dira, hauei esker, irakurleak testuaren ulermena buru dezakeelarik.
Estrategia hauetan, testuak eskaintzen duen zehaztugabeko eduki hori ikuspuntu
desberdinez (dela narratzailearena, dela pertsonaiena,...) aurkezten zaio irakurleari.
6.2) Irakurle inplizitua: tresna metodologikoa.
Testuak irakurlea kontrolatzeko duen baliabiderik interesgarriena “irakurle
inplizitua”rena da, dudarik gabe. W.C. Booth-ek The Retoric of Fiction (1961) liburuan
definitutako “autore inplizitua”n du oinarria Iser-en kontzeptuak.Honela definitu zuen
kontzeptu hau kritikari iparramerikarrak:
Cuando escribe [idazleak], no crea simplemente un “hombre en
general”, ideal, impersonal, sino también una versión implícita de sí
mismo que es diferente de los autores implícitos que nos encontramos en
las obras de otros .(...). Tanto si llamamos a este autor implicado un
“escriba oficial” o adoptamos la expresión recientemente resucitada por
Kathleen Tillotson, el “segundo ego” del autor, es claro que la impresión
que tiene el lector de esta presencia es uno de los más importantes
efectos del autor. (Booth, W.C., 1974: 67)
Booth-en kontzeptu honi esker, irakurleak fikziozko testuaren sorreran dagoen
egileaz egiten duen irudia adierazi nahi da. C.Segre-k (1985:19) dioenez: “Es el autor
tal como se revela en la obra, depurado de sus rasgos reales y caracterizados por
aquellos que la obra postula”. Autore inplizitu honek bi funtzio nagusi edukiko lituzke:
metanarratiboa (kontaketaren berezitasunak komentatuz) eta hermeneutikoa
(interpretazio ideologiko zuzena bideratuz) (Villanueva, D.:1989).
Egileak eta irakurleak itun narratibo isil bat egiten dute, literaturaren arauak
nolabait barneratzen dituena.

22

Este pacto - presente en todo discurso narrativo- es el que define
el objeto -la novela, cuento, etc.- como verdad y en virtud del mismo el
lector aprehende y respeta las condiciones de Enunciación-Recepción
que se dan en la misma. (Pozuelo Yvancos, 1988a: 234)
Itun honi esker, irakurleak badaki Atxagaren “Jose Francisco” ipuinean
magnetofoia aurkitzen duen kontalaria, bertan egileak darabilen konbentzio literarioa
dela eta ezin duela egile errealarekin identifikatu. Berdin esango genuke, Hamaika
Pauson Iñaki Abaitua kontalariaren narrazioa gainetik begiratu eta komentatzen duen
egile inplizituari buruz: ezin da, itun narratibo jakina gaindituz, inongo identifikaziorik
egin egile errealarekin. Adibideak ugariak dira literatura unibertsalean, Kixotetik
bertatik hasita Borges y yo ipuineraino.
Azken batean, jakina da, R. Barthes-ek zioen moduan “kontaketan hitz egiten
duena ez dela bizitzan idazten duena, eta idazten duena ez dela beti benetan dena”13.
G. Genette-ren (1983:93-105) eta S.Rimmon-Kenan-en ustez (1983:86-89),
autore inplizituak ez du testuaren antolakuntza narratiboa eragiten; bere funtsa maila
hermeneutiko orokor batean legoke. Ondorioz, autore inplizituak ez du narrazio mailan
inongo ahotsik edukiko (Rimmon-Kenan, S., 1983:87; Chatman, S.,1990: 159) .
Iser-ek berak onartu duenez, “autore inplizituak” egilearen irudiaz gain, irakurle
mota bat ere zehazten du:
Es solamente a medida que leo cuando yo me torno en el ser
cuyas creencias deben coincidir con las del autor. Aparte de mis
creencias y prácticas reales, debo subordinar mi mente y mi corazón al
libro si quiero disfrutarlo del todo. El autor crea una imagen de sí mismo
y otra imagen de su lector; forma a su lector, forma a su segundo ego y la
lectura más afortunada es aquella en donde los seres creados, autor y
lector, pueden hallar un acuerdo completo.(Booth, W.C.,1974: 137)

Bereziki N. Friedmann-ek (1955) “orojakintza editoriala” deitu zuen kontaketamoduan baliozko juzkuetan islatzen den ahots honek, irakurle-mota bat irudikatzen du.
Booth-ek berak “kontaera inpertsonalean” (Henry James eta bestek “reflector
characters” direlakoak erabiliz taiutzen zituztenak,
eta bereziki narratzaile
orojakilearen desagertzea gauzatzen dutenak) irakurlearen partehartzea handitzen zela
baieztatzen zuen, teknika narratibo desberdinek irakurleengan eduki dezaketen eraginaz
ohar interesgarriak eginez.
13

Chatman, S.(1990:160): “Confundir al “autor implícito”, un principio estructural, con cierta figura
histórica a la que podemos o no admirar moral, política o personalmente debilitaría seriamente nuestro
proyecto teórico”. Berdin Rimmon-Kenan, S.(1983:88): “..., the notion of the implied author must be depersonified, and is best considered as a set of implicit norms rather than as a speaker or a voice (i.e. a
subject). It follows, therefore, that the implied author cannot literally be a participant in the narrative
communication situation”.
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Alabaina, Booth-en kontzeptuan jatorria duen “irakurle inplizitua” nola zehazten
da?, nola gauzatzen da irakurri ahala?. Hona hemen, Iser-ek ematen duen definizioa:
(...) el lector implícito no posee existencia real, pues encarna la
totalidad de la preorientación que un texto de ficción ofrece a sus
posibles lectores. (...) De esta forma el concepto de lector implícito pone
ante la vista las estructuras del efecto del texto, mediante las cuales el
receptor se sitúa con respecto a este texto y con el que queda ligado,
debido a los actos de comprensión que éste promueve. (...) Posee dos
aspectos centrales que, a pesar de la separación exigida por el análisis, se
hallan estrechamente vinculados entre sí: el rol de lector se determina
como una estructura del texto y como una estructura del acto. (1987:64).
Munduaz, eta munduarekin idazleak duen erlazioaz “ikuspuntu eskematikoak”
ematen dituen testu literarioa, objektu intentzionala da ( ik. R. Ingarden) . Honek zera
esan nahi du: irakurlearen partehartzea ezinbestekoa dela berau gauzatu dadin.
Horretarako, testuak barneratzen dituen ikuspuntu guztiez osatzen den horizonteak,
“irakurle rol” bat finkatzen du, partehartze aktiboa derrigorrezkoa duena. Horregatik dio
Iser-ek irakurle-rolak “testu-egitura” eta “ekintza-egitura” barneratzen dituela.
Este rol reclama de cada lector que se instale en el punto de
perspectiva que se le ofrece, a fin de que pueda elevar a sistema de
perspectiva los centros de orientación divergentes que marcan las
perspectivas del texto. Con lo cual, a la vez, se abre el sentido de aquello
que es representado de forma correspondiente en las perspectivas
particulares. (...) Pero el rol de lector sólo puede ser actualizado mediante
los actos del perceptor, por lo que, podemos decir que tiene una
estructura del texto y una del acto.(Iser, W., 1987a: 65-66)
6.3) Irakurle inplizitua: oinarri enpirikoduna?
Irakurle inplizituaren orientazioei esker, testuaren zentzua irakurleon
kontzientzian gauza daiteke (Iser, W.,1987a:66). Baina, non sartzen dira testuinguru
honetan irakurlearen “igurikimenak”?. Nola baldintzatzen du, azken batean, irakurketa
literarioa irakurle tipologiak?
Iser-ek emandako “irakurle inplizituaren” definizioa nahiko zehazgabea da
zentzu honetan. Nahiz eta berak inongo oinarri enpirikorik ez duela esan14, “ekintzaegitura” horren baitan besterik pentsa daiteke. Geure ustetan, eta honi dagokionez ados
gaude W.D. Wilson (1981) eta D. Villanueva-rekin (1989), irakurle inplizituak
ezinbestekoa du ezaugarri enpirikoak barneratzea. Harrera estetikoa bi horizonteen
batura gisara ulertuz, duda ezinezkoa baita irakurlearen horizonte horretan bere
ezaugarri psikosozialek duten eragina.
14

Oinarri enpirikorik ez edukitzean, Fish-en “irakurle informatutik”, Culler-en “irakurle konpetentetik”
eta Riffaterre-ren “artxiirakurletik” aldentzen dela dio, guztiek testuz kanpoko irakurleak proposatzen
baitituzte.
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Iser bera kontradikzioan erortzen delakoan gaude, izaera enpirikoa ukatu
ondoren honako hau dioenean:
Si por regla general se caracteriza esta relación por una
preponderancia de la exigencia de roles del texto, sin embargo no
desaparecen totalmente las aptitudes del correspondiente lector, cuando
se apropia del rol designado. Más bien configuran el trasfondo ante el
que se llevan a cabo los actos de comprensión del texto, estimulados por
el rol del lector; son el necesario horizonte referencial que posibilita la
interpretación de lo captado y con ello la comprensión. Si nos
acopláramos totalmente al rol propuesto, entonces deberíamos
olvidarnos de nosotros enteramente, y esto significaría que deberíamos
liberarnos de todas las experiencias que ineludiblemente aportamos a la
lectura y que son responsables de la actualización del rol del lector,
frecuentemente de carácter muy diverso. Incluso cuando el rol se
apodera totalmente de nosotros, también percibimos -lo más tarde al
final de la lectura- la exigencia de referir esta particular experiencia al
horizonte de nuestras perspectivas que durante la lectura guiaba
latentemente nuestra disposición a sumergirnos en el texto.
(1987a:68)(azpimarra geurea da)
Beraz, irakurle inplizituan testuaren ezaugarriez bat irakurle errealarenak ere
barneratzen dira, eta zentzu honetan, R. Gnutzmann-ekin ados gaude (1991:9-10),
zirkulu bira bat eman dugula esaterakoan: irakurle inplizituaz jabetzeko testuaren
eskaintzaz (narratzaileak antolatzen duena) jabetu gara, jabekuntza horretarako, aldez
aurretik genituen gaitasunez baliatuz (ik. J. Culler-en “irakurle konpetentea” edo Fishen “irakurle informatua”). Ondorioz, testu bateko irakurle inplizituaz guk dugun ideia
beste irakurle (erreal) batek duenaren desberdina izan daiteke, izan ere, Iser-ek dioen
moduan (1987a: 69): “la oferta de roles del texto sólo se realiza selectivamente” (ibid.
Wilson, W.D., 1981:858: “a reader´s role is an implicit correlate to each interpretation
rather than an easy shortcut to an objectively valid interpretation”).
Horrela, Atxagaren testuetako irakurle inplizituaz aritzen garenean, testuek
eskaintzen duten irakurle rol aberastasunetik geure konkretizazioaz soilik mintzatuko
gara. W.D. Wilson-ek kontzeptu honen erabilgarritasunaz esandakoak geure eginez,
egile berak kontzeptua honen partzialtasunaz idatzitakoak gogoratuko ditugu:
We must not claim that our interpretation of the implied reader is
anything more than our interpretation. (1981:858)

6.4) Irakurle rola vs irakurle fikzioa: tipologia aberastasunaren laberintoa.
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Orain artean esandakoak ikusita, ez ditugu nahastu behar testuak irudikatzen
duen “irakurle rola” eta zenbait testutan (XVIII. mendeko nobela ingelesetan, kasu)
testuek dituzten “fikziozko irakurleak”. Lehenengoa fikziozko testu guztiei dagokien
oinarrizko elementua den bitartean, bigarrena, testu-estrategia zehatza baita:
Este rol [irakurlearen rola, alegia] reclama de cada lector que se
instale en el punto de perspectiva que se le ofrece, a fin de que pueda
elevar a sistema de perspectiva los centros de orientación divergentes que
marcan las perspectivas del texto; (...). Este esquema también permite
conocer que el rol de lector inscrito en el texto no puede coincidir con la
ficción de lector del texto. Pues mediante la ficción de lector, el autor
impulsa a un lector supuesto al mundo del texto; con ello sólo crea una
perpspectiva añadida, que aumenta la naturaleza perspectivista del texto.
Se muestra en la ficción de lector la imagen del lector que el autor
barrunta y que aparece en la interacción con las otras perspectivas del
texto; así el rol de lector describe la actividad constitutiva presentada a
los receptores de los textos. (W. Iser, 1987a: 66).
Gauza jakina da kritikaren baitan irakurle-terminologia oso oparoa izan dela,
bereziki 60ko hamarkadaz geroztik. Gehigikeria kritiko honen atzean, adiera beretsuen
inguruan bueltaka dabilen izen multzoa dago. Adibide gisara, kritika mailan proposatu
diren batzuk gogora ditzakegu (Maingueneau, D.,1990:30-32; Coste, D. 1980:336;
Schwerewegen, F.:1987; Wilson, W.D.:1981; Gnutzmann, R.:1991; Suleiman &
Crosman, 1980:3-45; Villanueva, D.: 1984; Arenzana, L.: 1983; Eco, U.: 1987, etab..):

IRAKURLE-TIPOLOGIA
TESTU BARNEKO IRAKURLEAK

Irakurle inplizitua: W. Iser (1987a) 15
Fikziozko irakurlea: kritika alemaniarra, W.D. Wilson (1981),...
narratarioa: G. Prince (1973)
barruko irakurlea : Kamerbeek, J. Jr. (1977)
irakurle birtuala eta irakurle ideala: D. Coste (1980)
gurarizko irakurlea, irakurle inmanentea: E. Wolff (1971)
irakurle “barneratua”: Ch. Brooke-Rose (1980)
15

Iser-en irakurle inplizituaren baliokide asko topa ditzakegu kritikariek egin dituzten sailkapen
oparoetan. Besteak beste, D. Villanuevak (1984,1989) hauek aipatzen ditu: Gibson-en “mock reader”
delakoa, Fish-en “irakurle informatua”, Wolff-en “gurarizko irakurlea”, Eco-ren “irakurle modeloa”,
Prince-ren “0 graduko narratarioa”. W. D. Wilson-ek (1981), aldiz, honako hauek dakartza: Link-en
“irakurle abstraktua”, Naumann-en “hartzailea” eta estrukturalisten “irakurle birtual edo potentziala”.
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irakurle karakterizatua: W.D. Wilson (1981)
irakurle inplizitu errepresentatua edo ez-errepresentatua: D. Villanueva (1989), J.M.
Pozuelo Yvancos (1988a)
“Mock reader”delakoa: Gibson (1950)
“Irakurle esplizitua”: H. Link (aip. W.D. Wilson:1981)
“irakurle imajinatua” Michelsen (aip. W.D. Wilson:1981)
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TESTUZ KANPOKO IRAKURLE-TIPOLOGIA
“egungo irakurlea”: Van Dijk, Jauss (1987)
“irakurle konpetentea”: J. Culler (1977)16
“irakurle informatua”: S. Fish (1970)17
“artxirakurlea”: M. Riffaterre (1977)18
“irakurle esplizitua”: H. R. Jauss (1987 (1975))
“Irakurle fetitxista”: R. Barthes (1982)
“Irakurle harritua”: R. Rogers (1982)
“Irakurle modeloa”: U.Eco (1981)19
Gure ikerketaren helburua Atxagaren testuek irudikatzen duten
irakurlea/irakurketa zehaztea delarik, Iser-en “irakurle inplizitua”/”fikziozko irakurlea”
dikotomia aberastu eta osatzeari egoki deritzogu. Azken batean, Iser-ek zedarritutako
teoriaren oinarri fenomenologikoak literatur testuaren alderdi aktiboa azpimarratzen
duela onarturik ere, praktikan arazoak sortzen dira.
16

J.Culler-en asmoak anbizioz beteak ziren hasiera batean: Fish-en modura, konpetentzia literarioaren
kontzeptutik abiatuz, testu literarioen gramatikaren berri eman nahi baitzuen. Irakurleak testuari adierazia
nola ematen dion azaltzeko irakurle ideala-ren nozioa darabil. Culler-ek dioenez, testu batek ez du
berezko esanahirik, modu jakin batean irakurria izatean lortzen baitu esanahi hori (Culler, J., 1975:113).
Testuak eta irakurleak duten “kontratu narratiboan”, irakurleak aldez aurretik dituen igurikimenek
zuzenki eragingo dute testutik eratortzen den irakurketa.
17
S. Fish-ek, “Testuak zer adierazten du?” galderari “Nola adierazten du?” galdera kontrajartzen dio
(Fish, S.: 1970). Helburua, testuak irakurlearengan eragiten duena aztertzea delarik (Fish, S.: 1989),
“estilistika afektiboa” deritzon honetan, irakurleari deigarri suertatzen zaion gertakari estilistiko oro
kontuan hartzekoa izango da. Bere “irakurle informatua” (Fish, S., 1971:145) testu-egitura bati ez
badagokio ere, “komunitate interpretatibo” baten kide den heinean (Fish, S., 1971:147), garaiko kanon
literarioen islan mugitzen den irakurle historikoaren arrastoak dauzka bertan. Irakurle hau, beraz, hibrido
bat da: ez da erreala, ezta abstraktua ere. Chomsky-ren “konpetentzia” kontzeptua literaturara ekarriz,
honako gaitasunak egozten dizkio irakurle informatu honi: testua idatzia dagoen hizkuntzaren
konpetentziaren jabe da, ulermena buru dadin ezagutza semantiko guztiak ditu eta, azkenik, konpetentzia
literarioa du (Fish, S.: 1989) .Riffaterrerentzat estilistikoki adierazgarriak diren testu zatiak baldin badira
aztertu beharrekoak (Mukarovsky-ren “desbideraketa” kontzeptua dakusa Fish-ek atzean ), Fish-entzat
testu guztia da gertakari poetiko.
D..Villanuevak
Fish-en “irakurle informatua” Iser-en “irakurle inplizituaren” pareko
kontsideratzen badu ere, ez gatoz bat honekin, Fish-ek berak “informatua egiteko ahaleginak egiten
zituen irakurle erreal “ gisara definitu baitzuen, hibrido gisara, alegia.
18
M. Riffaterre-rentzat, irakurketak bi fase ezagutzen ditu: bata erreferentziala eta bestea semiotikoa.
Testuetan balio erreferentzialak dakuskiten teoria desberdinak gogor kritikatu ondoren (1979:89),
kodifikazio prozesuan irakurlearen askatasuna mugatzen duten baliabide estilistikoz betea dakusa testu
literarioa (1971:37). Estiloa da aztertu beharrekoa, berau intentzio literarioz egindako nabarmentzea
baita. Fish-en kasuan bezala, irakurlea da ezaugarri estilistikoetara iristeko bidea. Riffaterreren
“artxirakurleak” testuak eskaintzen dizkion estimulu estilistikoak sumatzen ditu, hau da, testuak dituen
adierazkortasun gehigarri horiek (1971:46). Literatur lanaz kanpo kokatzen duen irakurle ahaldun honen
atzean, kritikari batek baino gehiagok, Riffaterre bera ikusi du bere kritika interesgarrien funtsezko
subjektu bezala (ik. Sorensen, D., 1981a:71).
19
Gehienetan U. Eco-ren irakurle modeloa testu barrukotzat hartua izan bada ere (ik. D. Villanueva:
1984), R. Gnutzmann-ekin (1991) bat gatoz irakurle honen definizioan ikusten dituen tasun enpirikoekin:
lehenengo definizio batean testu barnekoa bada ere “conjunto de condiciones de felicidad, establecidas
textualmente” (U. Eco, 1981:89), jarraian irakurle errealari egiten dio erreferentzia: “ el lector modelo
debe colaborar en el desarrollo de la fábula anticipando sus estados ulteriores” ( ibid. 160). Erreferentzia
hori areagotu egiten da interpretazioa modu honetan definitzen duenean: “actualización semántica de lo
que el texto, como estrategia, quiere decir con la cooperación de su Lector Modelo” (ibid. 252).
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Arazoak sortzen direla diogu, irakurle inplizituaren teoria testuen azterketa
praktikora eramatean tresna metodologiko urriekin egiten dugulako topo. Irakurle
inplizituak bete behar dituen informazio-hutsuneak eta gauzatu behar dituen estrategiak
tituluetara, kapitulu amaieretara, pertsonaia edo ekintza aldaketetara,... mugatzeak,
edozein testu narratibok duen teknika-aberastasunari bizkar ematea izango
litzatekeelako. Arazoak sortzen dira, bestalde, Iser-en bibliografian teoria honen praxia
urria delako.
Hori horrela izanik, testu narratiboen beste baliabideekin batera, Irakurle
inplizituaren zehaztapena burutzeko, testu barneko irakurleaz goiko tauletan aipatutako
hainbat kritikatik egindako ekarpenez baliatuko gara. Tresna kritiko guztiok honako
marko teorikoan barneratu nahiko genituzke:
1) Lehenengo eta behin, literatur testuaren konkretizazio edo osaketarako
irakurleak duen protagonismoa berresten dugu. Testua objektu intentzional gisara
definitzen dugularik (ik. Husserl, Ingarden,...), testuaren hutsuneak (“leerstellen” Iserentzat edo “korapiloak” Eco-rentzat) osatu eta bete behar ditu irakurleak.
2) Hutsune horiek testu egitura bati dagozkionez, testutik bertatik abiatuko gara
beronek irudikatzen duen irakurlea (irakurketa) zehazteko. Zentzu honetan, testuak
aldez aurretik duen orientazioari deritzogu irakurle inplizitu. 20
3)Ohar pare bat darabilgun “testu” kontzeptuaz. Hitz honekin, testu
narratiboetan azaleratzen zaigun edukiaz harantzago, kontaketa-ekintzak berak, hots,
narratzaileak, eratzen duen maila narratiboari egiten diogu erreferentzia. Errusiar
formalistez geroztik testu narratiboetan bereizten zen dikotomiak (“fabula”: testuan
kontatzen zaizkigun gertaerak kronologikoki aurkeztuak eta “sjuzet” delakoa: fabulako
eduki narratiboak testuan izaten duen taxutze konkretua, edo beste hitzetan esateko, guk
irakurtzen dugun testua dagoen dagoenean), banaketa hirukoitzari emango dio bide
“narratologia” garatu ahala.
G. Genette-k (1983: 11) egindako “historia, testu, narrazio” berezitasunarekin
ez da idazterakoan ematen den ordenu edo hierarkiarik adierazi nahi. Narratzaileak bere
kontaketaren bidez {historia, testua} aldi berean sortzen baititu, eta ez dago batetik
besterako progresiorik. Trinomio horrekin testu narratiboek barneratzen dituzten
gertakizunak (historia), gertakizun horien adierazpen linguistikoa (testua) eta kontaketa

20

Iser-ez gain, egon da testuak irudikatzen duen irakurlearen definiziorik eman duenik. Besteak beste:
Leenhardt, J. (1988:81): “testuak irakurlea irakurketa-gune batean kokatzen du”; Naumann, M.
(1976:117): “The work´s availability for reception”; Lange (1975:85): “an aspect of the structural
intentionality for reception of the text”; Violi, P. (1982: 10): “un simulacre présent dans le texte”;
Rabinowitz, P. (1977: 127): “is a role which the text forces the reader to take”; Maingueneau, D. (1990:
30): “ Le lecteur es tantôt le public effectif d´un texte tantôt le support d stratégies de déchiffrement. Ce
deux aspects s´interpénetrent, mais ne tentent pas de capter la même chose. Ce sont des points de vue
différents sur la position de lecture”; Coste, D. (1980:360) “ le nom d´une préstructuration potencielle de
la lecture ( prèsente dans tout texte)..qu´il ne peut existir hors d´un récit.”; Perry (1979: 43) “a metonymic
characterization of the text, rather than a personified “he” or “she”, etab. luzea.
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ekintza bera (narrazioa) adierazi nahi dira21, bereziki garrantzitsua izan delarik
bereizketa honetarako “fokoa” eta “ahotsa” desberdintzea22.
4) Testuinguru honetan, testuak dituen “estrategien” azterketara bideratuko dugu
gure lana. Hau da, elementu formaletara: teknika narratiboak, ikuspuntu aukeraketa,...
testuaren “sujet”aren egitura finkatzen duten baliabide guztiek osatzen duten maila
(ikus gorago Iser-en “estrategia” puntua). Estrategia hauei esker sortzen den testuirakurle arteko harremanak izaera dialogiko-dialektikoa du.
Estrategia hauen artean irakurle inplizitua osatzen dutenak eta testuan esplizituki
irudikatzen diren irakurlearena hartuko ditugu kontuan: G. Prince-z (1973) geroztik,
narratarioa deitzen dugunarena, hain zuzen ere.
5) Testu baliabide guzti hauen xedea irakurlea bideratzea delarik, teknika
erabilera honen atzean dagoen helburu pragmatikoa ezin da ahaztu. Honetarako, W.C.
Booth-ek G. Genetteren narratologiari egindako kritikak gogoratzea interesgarria da
(Genette, G., 1983:105): “Nola dago egina testua?” galderari “Zein da baliabide
tekniko horien helburua?” galdera kontrajarriko diogu.
6) Gure interpretazioak testutik eratorria beharko du izan eta koherentzia
gordetzen duena. Honekin, testuek duten “irekiera” onartuz ere, interpretazio guztiak ez
direla onargarriak defendatzen dugu. U. Eco-k “interpretazio gehiegikeria” deitu
duenaren kontra (besteren artean Derrida eta Yaleko dekonstrukzionistek praktikatua),
testuaren “heteronomiak” (ik. R. Ingarden) interpretazio “onargarriak” eman behar
dituela defendatzen dugu. P.B. Amstrong-ek (1983) zedarritutako bidetik, B. Atxagaren
irakurlearen interpretazioak: barneratzailea, intersubjektiboki onargarria eta
eraginkorra beharko du izan.

6.5) Narratarioa eta fikziozko irakurlea.
6.5.1) G. Prince-ren ekarpena: narratarioa.
1973ko “Introduction à l ´étude du narrataire” artikulu ezagunean, G. Prince-k
narraziozko testu orok duen instantzia narratiboaz ohartzen gintuen23:
Toute narration (...) présupose non seulement (au moins) un
narrateur mais encore (au moins) un narrataire, c´est-à-dire, quelqu´un à
qui le narrateur s´adresse. (1973: 179)
21

Banaketa hirukoitz hau jarraitu dute egungo narratologian, besteren artean, M. Bal (1985) eta S.
Rimmon-ek (1985).
22
Fokalizazioaren teoria eta garapen historikoaz ikus M.J. Olaziregi, 1991, “Fokalizazioa: hurbilpen
teorikoa eta zenbait aplikapen euskal narratiban”, ASJU, XXV-1, 3-63
23
Narratarioaren azterketari lehenagoko lan batean ekin arren (Prince, G., 1971, “Notes toward a
Categorization of Fictional Narratees”, Genre 4, 100-105), sistematizazio eta zehaztasun handiagoa du
1973ko artikuluak.
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Narratzailearen bigarren solaskide testuala datekeen honek, narratzaileak berak
dituen ugaritasun eta aldaerak dituela esango du Prince-k (gure arteko adibideak soilik
aipatzeko: Egunero hasten delako-n estazioan dagoen solaskide isila, La Chute-ko
Clemence-k Mexico-City Bar-en topatzen duenaren antzekoa dena; Manu militariko
gutunen hartzaileak; Obabakoak-eko protagonista, zeina osabak bere ipuinen
kontaketari ekiten dionean narratario bilakatzen den; mintzoaren entzule bihurtzen diren
animaliak Bi anai nobelan edo “Siberia treneko abenturak” saileko ipuinetan trenean
doazen Atxagaren alter-ego borgesiarrek (McAtxagen, Atxagini, Atxagof...) osatzen
dituzten narratarioak, edo bigarren pertsona narratiboaren erabilerak sortzen dituztenak:
Ehun metro, Abuztuaren 15eko bazkalondoa, eta Dudular bezalako nobeletan..etab..
luzea).
Narratarioak, G. Prince-ren hitzetan, ez luke irakurle erreal (enpirikoa, liburua
erosi eta irakurtzen duena), birtual (idazleak testua idazterakoan buruan duena eta,
gaitasun eta gustu zehatzez hornitua ) eta idealarekin (testua erabat ulertu eta onartuko
lukeena) inongo erlaziorik24.
1973ko artikuluan “Zero graduko narratarioa” (“Le narrataire degré zero”,
Genette-ren “zero graduko narratzailearen” parekoa) eta narratarioa bereiziko ditu.
Zero gradukoak honako ezaugarri hauek edukiko lituzke (Prince, G., 1973: 180-181)

Ezaugarri negatiboak:
* gertakizunak testuan azaltzen diren
ordenan soilik ezagutzen ditu
* ez du berezko ezaugarririk (ezaugarri
* historiaren gramatika ezagutzen du
pertsonalik,...)
* ez daki ezer pertsonaia eta gertakizunez
* logikoki arrazonatzeko gai da
* kontatzen den guztiaz oroitzeko memoria * ez ditu ez mundu errealaren ez eta
historian kontatzen den munduaren
du
konbentzioak ezagutzen.
Azken batean, narratario honek ez du kontaketa R. Barthes-ek S/Z-n zehaztutako
kodeen arabera antolatzen. Esan daiteke, testu orok duen irakurle “mutua” dela,
oinarrizkoena eta tasun berezirik ez duena.
Ezaugarri positiboak:
* narratzailearen hizkuntza ezagutzen du

Zero graduko narratarioaren ondoan, zentzu estuenean narratarioa deritzoguna
daukagu. Prince-ren iritziz (1973:182), oinarrizko zero graduko narratzailetik testuak
egiten dituen desbideraketek definitzen dute narratarioa. Adibidez, lehen esan bezala,
zero gradukoak hizkuntzaren oinarrizko ezagutza duela onartzen badugu, testuan

24

Kontu egin behar da, Prince-rentzat “irakurle birtuala” dena D. Costerentzat (1980) gehiago dela
“ideala” (berak “birtuala” testu barrukoari deritzolarik). Era berean, Iser-ekin (1987) ados gaude,
“irakurle ideala”ren kontzeptuaren atzean “komunikazio ezintasun estrukturala” (Iser, W., 1987: 58)
gordetzen dela dioenean.

31

azaltzen diren azalpen linguistikoek edo eta hitz baten adieraren gaineko oharrek,
narratarioaren presentzia adieraziko digute.
Honako ezaugarriotan islatuko litzateke bereziki narratarioa:
1) Irakurleari egindako erreferentzia zuzenetan: “irakurle maitea”,
“laguna”, nobela pikareskoan hain usu azaltzen den “Vuestra merced”
delakoa (ik. Villanueva, D.: 1989a), Sterne-ren “Madam” edo “Sir
Critick”; Balzac-en “besaulki bigunean eseritako irakurle esku-zuria”
etab..
Horrelakoetan, F. Schuerewegen-ek adierazi digunez (1987:249),
egileak nahi ez duen irakurle-mota irudikatzen da, irakurlea beste jarrera
batera bortxatuz25:
S´adresser au narrataire c´est l´expulser du livre...pour le
narrateur, s´adresser au narrataire, c´est obliguer le lecteur (le
“vrai”) à se penser différement.
2) Bigarren pertsonaren edo pluraleko lehenengoaren erabileran.
3)Izenorde mugagabeetan.
4)Galdera eta itxurazko galderetan
5) Ezezkoetan.
6)Testuz kanpoko edozeri erreferentzia egiten dioten demostratiboetan
7)Konparaketa eta analogietan.
8)Metairuzkinetan.
9)Zenbait hitzen adieraziaren azalpenetan.
Horrelakoetan irudikatzen den narratarioak izaera desberdinak eduki ditzake
historian: protagonismo gutxikoa izan daiteke (Conrad-en Ilunbeen bihotzean, kasu).
Bestetan, narratzailea eta narratarioa bat etorriko dira (Leturiaren egunkari ezkutua) edo
eta narratzailea entzule huts bilaka daiteke (Mila gau eta bat gehiago).
Narratarioak funtzio desberdinak bete ditzake testuan, Prince-k honako laurok
aipatzen
dituelarik
(1973:193):
narratzaile-irakurle
arteko
harremanaren
bitartekotzarena, testu batek behar duen irakurlearen karakterizazioarena, gai baten
azpimarratzearena, koadro narratiboaren zehaztapenarena edo eta testuaren moralaren
adierazle izatearena.
Alabaina, goian aipatutako narratarioaren arrasto horietan, Prince-k “irakurle
inplizituaren” ezaugarri nagusiak adierazi dituelakoan gaude, batzuetan testuaren

25

L. Antezanak (1983:118), aldiz, besterik uste du. Bere iritziz, testuan irudikatzen diren irakurle hauek
irakurle enpirikoak hartu beharreko pautak zedarritzen dituzte. Schuerewegen-en iritziak pisu handiagoa
duelakoan gaude.
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errepertorioaren isla direlako (meta-iruzkinak kasu), besteetan irakurleak bete beharreko
“hutsuneak” adierazten dituztelako (analogiak, metaforak, konparatzeak,...etab.).
Honi dagokionez, G. Genette-k (1983) Prince-ren artikuluari eta kontzeptuari
egindako kritikek argibiderik ekar diezagukete. Lehenengo eta behin, “introdukzio
desordenatu” gisara definitzen du Genette-k Princeren lana. Baina baieztapen honen
atzean funtsezko arrazoi bat dago: Prince-k ez du diegesi mailako narratario
bereizketarik egiten, hau da, ez du Genette-ren intradiegetiko /extradiegetiko26
dikotomiarik erabiltzen.
Desberdintze hau funtsezkoa da, izan ere, Genette-k esango duenez, diegesi
mailatik at legokeen narratarioa (narratario extradiegetikoa, beraz) irakurle
inplizituarekin nahasten (edo batzen) baita:
faute d´une distinction nette entre les narrataires
intradiegétiques...et extradiegétiques..., la dissociation nécessaire entre
narrataire et lecteur se trouve passablement brusquée. Car le narrataire
extradiegétique n´est pas, comme l´intradiegétique, un “relais” entre le
narrateur et le lecteur virtuel -relais, lui, avec le lecteur réel, qui peut ou
non s´”identifier” à lui, c´est-à-dire prendre pour soi ce que le narrateur
dit à son narrataire extradiegétique, tandis qu´il ne peut en aucun cas
s´identifier (en ce sens) au narrataire intradiegétique, qui est après tout un
personnage comme les autres. (Genette, G., 1983:91)
Antzaratsu mintzatu da S. Rimmon (1976: 58), zeinak irakurle
inplizitu/narratario extradiegetiko delakoaren berezitasun testualak zehaztu baititu:
Le narrateur extradiegétique est une voix dans le texte, le
narrataire extradiegétique, ou lecteur impliqué, n´est pas un élément du
texte mais une construction mentale fondée sur l´ensemble du texte.
Beraz, honako hau genuke diegesi mailatik kanpoko instantzia narratibo
desberdinen artean zehaztuko litzatekeen harremana:
Diegesiz kanpoko narratzailea➝ Diegesiz kanpoko narratarioa
≠ Autore inplizitua
= Irakurle inplizitua

Kritika hauek medio, aipagarria da 1980an Prince-k argitara emandako “Notes
on the Text as Reader” artikuluan “zero graduko narratarioa”ren desagertzea.
Irakurketa “dekodeketa ekintza” desberdinez gauzatzen dela baieztatu ondoren
(ik. R. Barthes S/Z), testuak irakurlea gidatzeko darabiltzan baliabideen artean iruzkin
26

Narratzailea kontatzen zaigun istorioaren barruan dagoenean, hau da, diegesi mailakoa denean
intradiegetikoa deritzo Genette-k. Aldiz, diegesi mailaz kanpo dagoenean, extradiegetikoa. (Ik. Genette,
G., 1972, Figures III)
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metalinguistikoa eta iruzkin orokorrak (“Reading interludes” deitzen dituenak)
aipatzen ditu27. Hutsune eta iruzkin hauek honako funtziook izango lituzkete:
-Erritmo narratiboa markatzea
-Narratzaile mota honek narratarioarekin dituen harremanak zehaztea
-Testuaren nolakotasuna azpimarratzea
-Testuaren ulermena erraztu edo zailtzea, irakurlearengan harridura sortuz.
-Distantzia zehaztea dute eta harrera-mota finkatzen.
Dakusagunez, eta honetan R. Gnutzmann-en ustearekin bat gatoz (1991:8),
irakurle inplizituaren planteamenduetara hurbildu da G. Prince. Teoria mailan
berritasunik ez badakar ere, analisi-puntu desberdinen zehaztapenean egiten duen
saioagatik, azterketa testualerako baliagarria den materiala eskaintzen du.
6.5.2) Fikziozko irakurlea.
Irakurle”rola” (=irakurle inplizitua) eta irakurle-fikzioa argi eta garbi bereizten
zituen Iser-ek. Bigarrena testuak irakurle lanetan aurkezten digun testu-barruko
elementua genuke, eta noski, esan beharra dago, testu narratibo guztiek ez dutela
fikziozko irakurlerik irudikatzen.
Kritikaren baitan hainbat izen izan ditu testu baliabide honek: W.D. Wilson-ek
(1981) fikziozko irakurlea (irakurle gisara azaltzen dena) eta irakurle karakterizatua
bereizten ditu (apostrofoetan azaltzen dena eta aurrekoaren azpimultzoa datekeena,
bereziki XVII-XVIII mendeetako nobeletan erabilia); irakurle karakterizatuaren
baliokideak genituzke, bestalde, Wolff-en “irakurle inmanentea”, Sherbo-ren “barruko
irakurlea”, H. Link-en “irakurle esplizitua”, G. Prince-ren “Narratarioa” eta
Michelsen-en “irakurle imajinatua”. D. Coste-ren (1980) artikulu ezagunean, aldiz,
“irakurle birtualaren” azpimultzoa den “irakurle inskribatuaz” hitz egiten zaigu
(termino honek narratarioa eta fikziozko irakurlea barneratzen dituelarik ). Azkenik,
terminologia amaigabe honen azken adibide gisara, D. Villanueva-k (1984) darabilen
“autore inplizitu errepresentatua” terminoa (ibid. Pozuelo Yvancos, J.M. 1988a)
gogora dezakegu.
W. Ong-ekin batera (1975), testu barruan irakurle gisara azaltzen diren elementu
guztiak lehenengo eta behin fikziozkoak direla onartuz ere, “fikziozko irakurlea”
terminoari deritzogu egokien (bai itzulpenerako ematen duen jokorako, bai besteekiko
erakusten duen argitasunarengatik.)

27

Prince-k aipatzen dituen “reading interludes”ak (irakurketa etenaldiak) honako hauek dira: Iruzkin
metalinguistikoak (hitz baten adierazia esplikatuz, atzerriko hitzak azalduz, laburpenak emanez, hitzen
egokitasuna juzkatuz, Izen Nagusien azalpenak emanez,...), kode soziokulturalari dagozkion iruzkinak,
kode proiaretikoaz (ekintzen mailaz, ekintzen ordena komentatuz,...), kapituluen tituluak, erakusleak +
izena, interpretazio hermeneutiko (esanahia) eta sinbolikoa,...(Prince 1980: 234).
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Fikziozko
narratarioarekiko:

irakurle

honek,

honako

desberdintasun

hauek

lituzke

1) Testu barnekoa izan arren, ez du narratarioak duen pisua eta kontaketarekiko
gertutasuna. Normalean diegesi mailatik at azaltzen da, gertakarien garapenean
protagonismo eskasa duelarik. Bien arteko aldeak argi azaldu ditu J.M. Pozuelo
Yvancos-ek ( 1988a: 240):
Yo he preferido designar con narratario exclusivamente el
receptor inmanente y simultáneo de la emisión del discurso y que asiste,
dentro del relato a su emisión en el instante mismo en que ésta se origina.
No aparece como lector, sino como constructor de colaboración
comprometido con la emisión del narrador. Esos plurales que Prince
revela señalan un receptor que comparte con el narrador unas referencias
comunes. El nos da la siguiente frase: “nuestros sueños infantiles se
desvanecen y nos convierten tantas veces en un recuerdo inútil de nuestra
propia imagen” implica un narratario - que no aparece como lector-, pero
que actúa colaborando explícitamente, en el plano de la recepción con el
narrador.
2) Balzac-en “esku zuriko irakurlea” datekeen honek, normalean estuki
baldintzatzen du irakurketa guztia, nahiz eta honek ez duen esan nahi testuan
irudikatzen den irakurle hau egileak desioko lukeen irakurlearen irudi denik (normalean
kontrakoa izan ohi da. Ik. Schwerewegen, F.:1987).
3) Testu narratibo gehienetan fikziozko irakurlearen eta narratarioaren arteko
sinkretismoa ematen da, desberdintasunak neutralizatuz. Hala ere, nobela pikareskoan
edo eta XVIII-XIX. mendeetako nobelagintzan duen pisuarengatik, desberdintzeari
egoki deritzogu.

6.6) Gure proposamena. Irakurle inplizituaren azterketarako puntu nagusiak.
Hona hemen, laburpen gisara, testuak irudikatzen dituen irakurleen tipologia,
testu-maila kontuan hartuz egina. D. Villanueva-k (1989:38) proposatutakoaren ildotik,
puntutxoz eta kurtsibaz dauden zutabeek testu barruko instantziak adierazi nahi dituzte:

Maila

Igorlea

Enuntziatua

Hartzailea

1

Autore erreala

nobela

Irakurle erreala

2

Autore inplizitua

metadiskurtsoa

Irakurle inplizitua

3

Fikziozko autorea

diskurtsoa

Fikziozko irakurlea
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4

Narratzailea

diskurtsoa

Narratarioa

Testu barneko irakurleen azterketarako, honako hiru zutabe nagusiok
izango ditu, beraz, gure eskemak:
1) Irakurle inplizitua:
W. Iser-en definiziotik abituz, testu narratibo guztiek duten irakurketaegituraketari dagokio. Testua konkretizatzen laguntzen du, beronek duen
indeterminazioa nabarmenduz. Testu batek narratario, paranarratario edo fikziozko
irakurlerik eduki ez badezake ere, irakurle inplizitua testuaren ontologiari dagokio.
Irakurle inplizitua zehazteko, “ekintza egituran” bertan, beharrezkoa da irakurle
enpirikoaren gaitasun literarioa. Hona hemen, irakurle mota hau irudikatzen duten
baliabide edo estrategia testualak:28

28

Irakurle inplizituaren markak izan daitezkeen hauek zehazteko hainbat kritikariren lanez gain
(Gnutzmann, R.:1991; VillanuevaD.: 1989 ), G. Prince-ren teoriaren zehaztapen eta osaketa burutu duen
M.A. Piwowarczyk-en (1976) lanaz baliatu gara, artikulu honetan eta Prince-ren 1980koan,
narratarioaren esparrua gaindituz, “irakurle inplizituaren” markak izan daitezkeenen zehaztapena egiten
baita.
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a) Titulua
b) Istorioaren hasiera
c) Ironia
d) Errepikapenak eta eten-puntuak
e) Narratzailearen ahotsa (narratzaile mota) eta konta teknikak.
f) Sintaxi, egitura eta amaiera mailako analogiak.
g) Itxurazko galderak (gazt.: “pseudopreguntas”).
h) Konparaketa eta metaforak
i)Iruzkin metanarratiboak: interpretazio hermeneutiko, proiaretiko edo
sinbolikoak emanez.
j) Testuko hainbat izenen (nahiz nagusi, nahiz arruntak) azalpen linguistikoak
(esanahiari buruzkoak, egokitasunari buruzkoak...)
k) Erreferentzia intertestualak
l) Testuinguru sozio-historiko-kulturalari buruzko informazioak
m) Aurrejuzku eta ukapenak
n)Kronotopoari (leku-espazioari) dagozkion erreferentziak (deiktikoen bidez,...)

2) Fikziozko irakurlea.
Testu barruan irakurle gisara azaltzen dena, eta gehienetan diegesi mailatik at
dagoena. Nobela hasieran kokatzen diren oharretan eta berari bideratutako solas
esplizituetan (nahiz fikziozko autorearenak, nahiz narratzailearenak ) irudikatzen da.
Gutxitan azaltzen da.
3) Narratarioa:
Narratzaileak testu barruan duen hartzailea da. Bereziki:
a) Bigarren pertsona narratiboaz, inpertsonalez edo lehenengo pertsona pluralez
irudikatzen da.
b) Erreferentzia zuzenetan gauzatzen da, hainbat testutan narratario honi
buruzko daturik ematen ez zaigularik: entzule bat irudikatzen duten elkarrizketetan,
kasu (ik. Egunero hasten delako)
c) Agindu eta apelatiboetan.
d) Apostrofeetan.
Ez dator bat “irakurle ideala”rekin (J- Culler-ek definitua edo U.Eco-k “irakurle
modelo” deritzona), ez eta Riffaterre-ren “artxirakurlearekin”, S.Fish-en “irakurle
informatuarekin” eta E. Wolff-en “irakurle intentzionalarekin”29.
29

R. Gnutzmann-ek, Iser-ekiko desadostasuna adieraziz, zerrenda honetako lehenengoa eta azkena
intratestualak direla esaten du (1994:225)
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II.b) IRAKURLE INPLIZITUA Obabakoak (1988) eta Behi euskaldun baten
memoriak (1991) liburuetan
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Irakurle inplizitua OBB1en

Atal honetan OBB liburuak irudikatzen duen irakurle inplizituaz arituko gara.
W.Iser-ek (1987a) definitutako bideari jarraiki, testuaren “konkretizazioa” errazteko
narratzaileak testuan darabiltzan estrategiek eta uzten dituen hutsuneek (“leerstellen”),
irakurketa bat, irakurle inplizitu bat, zehazten dutela esango dugu. Beraz, elementu
guztien adierazkortasuna onartuz ere, egileak bereziki azpimarratzen dituen pasarte edo
alderdiek osatuko dute “gure” irakurle inplizituaren ezaugarri nagusienak.
A) Liburuaren egitura berritzailea.
Liburua ireki bezain pronto, laster ohartzen da irakurlea eskuartean duenaren
berritasunaz. Irakurketa zehatz baterako gonbidapena egiten zaio liburuaren
paratestutik2 bertatik: jatorrizko testuan aurkibidearen oinean datorren oharrean,
irakurle inplizituari zein ordenetan irakurri behar duen adierazten zaio.
Ohar hau, preseski, liburuaren bigarren zatiari (Azken hitzaren bila deritzonari)
dagokio, kurtsibaz adierazten direlarik ordenu zehatz batean irakurri beharreko ipuinak.
Kurtsiba hauek, OBB guztian presente daudenak, semikoki guztiz adierazkor suertatuko
dira, batzuetan, modalizazio edo kontatzeko modu desberdinei dagozkielarik eta
gehienetan, azpimarratu nahi diren xehetasunei (errepikapenak, hizkuntza errejistroak,
beste hizkuntzetako aipuak, ... etab.).
Beraz, euskarazko bertsioan, hastapenetatik bertatik, irakurleak badaki ipuin
bilduma huts baten aurrean baino gehiago “nolabaiteko zerikusia” duten kontaketa
desberdinen aurrean dagoela. Hau dela eta, irakurlearen igurikimenak nolabait irauliak
geratzen dira, ez baitago ez nobela baten aurrean, ezta ohiko ipuin bilduma baten
aurrean ere. Kritiketan (Viarder: 1990; Aizarna, S.: 1989; Mas, D.:1989; Majander,
A.:1994) hainbestetan adierazi den genero-apurketaren bitxikeria hau, idazlearen
obraren konstante bat dugu: dagoeneko Ziutateaz-en (1976) narrazioa eta antzerki
piezak nahasturik azaltzen zitzaizkigun, jarraian Etiopia-n (1978) poemen gehiengoak
kontaketa laburrei bide egiten zielarik edo, gertuagoko adibideak jartzekotan, gogora
ditzagun Henry Bengoa Inventarium (1986) edo Ostrukari buruzko lezio berri bat
(1990) non poema eta narrazio laburrak musikarekin bat plazaratzen diren.

1

Bai atal honetan baita hurrengoetan ere, laburdurak erabiliko ditugu hainbestetan errepikatuko diren
tituluak adierazteko. Hala, Obabakoak OBB laburduraz adieraziko dugu eta Behi euskaldun baten
memoriak BEBM hizkiez. Azkenik, erabiliko diren edizioak honako hauek izango direla zehaztu nahiko
genuke: OBB (Erein 1988; Ediciones B 1990, Colección Tiempos Modernos), BEBM (Pamiela 1991; SM
1992)
2
Paratestua deritze G. Genette-k fikzioaren kontaketatik at geratzen diren elementu guztiei: titulua,
kapitulu edo zatien izenburuak, prefazioak, epigrafeak, oharrak, ... hau da, kontaketa mailaz at
geneukakeen “marginalia” guztiari (ik. Genette, G., 1981, Seuils, Paris, Seuil)
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Irakurlearen igurikimenak apurtuz, izenik gabeko lehenengo zatiaren ondoren,
alfabetikoki ordenatutako ipuin multzoak darraio3. I. Martínez de Pisón-ek (1989) bere
kritikan dioskunez, eragin oulipiar nabarmena duen jokoarekiko joera honetan, ohiko
funtzioaz gain, bigarren bat gehitzen zaio aurkibideari. Bi egituraketa mota, beraz,
gaiaren aldetik nabarmen desberdintzen diren hari tematikoak bereizteko:
bakardadearena lehenengo atalean, fatalitatearena bigarrenean4.
Hala ere, nabarmentzekoa da, aurkibideko oharra eta alfabetikoki ordenatutako
ipuinak jatorrizko testuan soilik topa ditzakegula, beronen itzulpenean desagertu egiten
baitira. Gauza jakina da, hainbat elkarrizketetan hala adierazi duelako (besteak beste,
ikus, Muñoa, P.:1990; Larrauri, E.:1990), Atxagak itzulpenak baino gehiago “bertsioak”
egiten dituela5. Ondorioz, gaztelerazko aldakian hasierako oharraren desagertzeaz bat
badira zenbait aldaketa paratestuari dagozkionak.
Aldaketa nagusiena honako hau dugu: euskarazko bi atalak hiru bilakatzen
direla gazteleraz: Infancias/Nueve Palabras en Honor del Pueblo de Villamediana/En
busca de la Ultima Palabra. Halaber, itzulpen beharrak direla medio aldatzen diren
tituluez gain, badago beste aldaketa bat: euskarazko Cocteauk, Acerca de los cuentos
bilakatzen da edo Eskuarekin agur egiten zigun norbait, Mr Smith delakoa. Beraz, beste
motatako laguntza eta sailkapenak dira, bi aldakietan irakurleari eskaintzen zaizkionak6.
Baina “zuhaitz egiturari jarraituz” (ik. BA: 1990b) Azken hitzaren bilak
barneratzen dituen ipuinak ez dira guztiak maila edo garrantzi narratibo berekoak: egile

3

Atxagak berak Lisboan egindako elkarrizketa batean zioskunez (T.Sepúlveda :1992), kontatu aditzak
narrazio bat “kontatzeaz” bat, ariketa aritmetikoa ere adierazten du, eta bi adierok barneratzen saiatu da
bere ipuingintzan. Hortik datorkio “kontatzeko makinak” eraikitzeko joera (abecedario eta alfabetoetan)
edo gauzen etengabeko kontaketa/zenbaketa/ordenaketa egitearena (ad. Henry Bengoa Inventarium-en).
4
“B.Atxaga: Fatalitatea da nire lanaren gai nagusia” in Egunkaria, 96-3-26. Fatalitate honek, Garcia
Márquez-en hainbat nobelatan bezala (ik. Palencia Roth, M., 1983, Gabriel García Márquez, Madrid,
Gredos), denbora-espazio arteko erlazio konfliktiboetan irudikatzen dira: Bagdadeko morroian gertatzen
den legez, alferrikakoa izango da lekuz aldatzea, denborak berdin-berdin egiten baitu aurrera bere
fatalitatea egia bihurtuz .
5
Adibide nabarmenena Dos Hermanos-en (1994) egileak jatorrizko euskarazko bertsiotik gaztelerazkora
sartzen dituen aldaerak genituzke. Besteren artean, narratzaile berri bat: izarra.
6
Paratestuaren garrantzi eta aldaeren barruan aipatu beharko genituzke, orobat, liburuak itzulpen
desberdinetan izan dituen titulu aldaketak: Obabakoak. Ein literarische Puzzle (Alemanieraz, 1991n);
Obabakoak of het Ganzenbord ( “OBB edo antzarraren jokua” , nederlanderaz, 1992an); Obabakoak; Um
lugar chamado Obaba (portugesez, 1992an); Gjensyn med Obaba (novegieraz, 1992an). Horrelakoetan
laguntzak eskaini nahi zaizkio irakurleari, eta ikusi dugunez, ez da inondik ere axalekoa kontua. Begiratu
besterik ez dago, bestela, Holandako kritikan antzar jokuari buruzko erreferentzia etengabekoak edo eta
Alemaniako kritiketan puzzlearen aipamenak sortutako hizpidea.
Egileak berak behin baino gehiagotan aitortu izan du gaztelerara itzultzerakoan tituluak
eragindako buruhaustea :
Me gustan los títulos cortos. (...) Las posibles traducciones -En un lugar
llamado Obaba o Los de Obaba- no sustituían satisfactoriamente para el autor el sonido
de Obabakoak. Recuerda, además, que Bernard Detchepare, autor del primer libro que
se publicó en lengua vasca, empleó otro idioma para titular la obra. (Larrauri, E., 1989:
27)
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inplizituak adierazitako ordenuan irakurri beharreko bederatzi ipuinek lotura edo
testuinguru funtzioa dute.
Kontatzen diren ipuinak

Narrazio testuinguru-emailea
1. Aspaldi, artean gazte eta berde nintzela

1.a Bagdadeko morroia
2. Cocteauk
2.a Dayoub, Bagdadeko morroia
3. Eskuarekin agur egiten zigun norbait
3.a Ezkontaurreko izenez, Laura Sligo
4.Finis Coronat opus
5. Goizean
5.a Hans Mensher
5.b Ipuin bat bost minututan izkribatzeko
5.c Klaus Hahn
5.d Margarete, Heinrich
5.e Ni, Jean Baptiste Hargous
5.f Ondo plajiatzeko metodoaren azalpen
laburra
5.g
Pitzadura bat elur izoztuan
6. Rhineko ardo bat hartuz
7. Samuel Telleria Uribe
7.a

Wei Lie Deshang

8. X eta Y
9. Zuzia iratxekirik dagoenean bizi da
Narrazio testuinguru-emailea
duenez,

deritzon hau, J. Gabilondok

argiro adierazi

modernitatea baino lehenago Erdi Aroan hedatzen diren istorio
kontakizunetatik gertuago dago. 1001 gauak edo Boccacio-ren
Decameron-a lirateke erreferentziarik garbienak. (Gabilondo, J.,
1994:29)
Kontatzeko modu honekin, ezer baino lehen, irakurlearen atentzioa eta jakingura
piztu nahi dira. Suspense honek irakurlea bukaeraraino iristera behartzen du, bertan
topatuko duelarik bere iharduna etengo duen asaldapena: Poe-ren ipuingintzaren
giltzarri den “efektuaren” lege honek, irakurlea gertutik bereganatzen du.
Horrelako kontaketa moduak dira, nobelaren generoaren sorkuntzan irauliko
direnak. Irakurlearen entretenimendu edo harridura sortarazteaz harantzago, nobela
modernoak errealitate batean kokatu nahiko dute gizabanakoa, “behaketa, aitorpena,
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analisia” bilakatuz baliabide nagusi, XVIII. mendean, Barroko aroko imajinazioa eta
estetika iraultzean, ematen den bilakaera honetan7.
Modernitate aurreko kontatzeko modua, beraz, Atxagak liburu honetan
darabilena kezka moderno bat adierazteko: azken “hitza” bilatzearena, hain zuzen ere.
Bilaketa honen aipu eta erreferentziak oso urriak dira testuan: zazpi ipuinetan, zeharka
eta oso laburki azaltzen dira.8
J. Joubert (1754-1824) idazle frantsesaren desio eta asmoak bere eginez, hitz
esentzial eta erabakiorra bilatu nahiko du narratzaileak, liburu guztiaren edukia
barneratuko duena:
esan nahi dut Joubert bat izan nahi nuela, eta haren helburu
berdina neukala: s´il est un homme tourmenté par la maudite ambition de
mettre tout un livre dans une page, toute une page dans une phrase, cette
phrase dans un mot, c´est moi.(OBB: 397)
I.Aldekoak (1992:57) gogoratu digun bezala, Joubert, Hölderlin-ekin batera,
Mallarméz gero hain ezaguna zaigun isiltasunaren abismoaren deskubrimenduan
aurreratu zen . Urte batzuk beranduago, estetika berari jarraiki, hitz bakarreko poemez
beteta dagoen unibertso literarioa sortuko du J.L. Borges-ek Tlön Uqbar, Orbis Tertius
(1941) ipuinean. Ondoren, beranduagoko Undr (1975) ipuinean, berriz, poesia guztia
hitz bakar horretan barneratuko duelarik9.
Azkenik, tituluarekin batera liburuko paratestuaren osagai den hurrengo
elementuari egin behar diogu erreferentzia, hau da, liburu hasieran dagoen Eça de
Queiroz (1845-1900) idazle portugaldarraren hasierako aipuari. Beronen jatorria
esplizituki adierazten delarik (Cartas de Inglaterra10), portugesez dator aipua. Irakurle
inplizituari begira arrasto garrantzitsu bilakatzen den honek, liburuaren
interestestualitate oparoaren berri ematen digu, hasieratik bertatik, gaitasun literario eta
linguistiko bereziak dituen irakurlea irudikatuz.

B) Tituluez.
W.Iser-ek (1987a) liburuaren tituluek eta lehenengo perpausek duten pisu
hermeneutikoa azpimarratu nahi izan zuen. Antzaratsu mintzatu zitzaigun J. Derrida:

7

Aguiar e Silva, V.M., 19793, Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 198.or. eta hurrengoak.
Honako ipuin eta orrialdeotan: Aspaldi, artean gazte eta berde nintzela (203, 211, 225); Cocteauk
(223); Eskuarekin agur egiten zigun norbait (233); Finis coronat opus (267); Goizean (277); Samuel
Telerría Uribe (369); X eta Y (397).
9
Bere helburu literarioaz galdetu ziotenean, honako erantzun hau eman zuen J.L. Borges-ek: “Escribir,
un libro, un capítulo, una página, un párrafo, que sea todo para todo los hombres” (in Latitud, B.Aires,
1945eko otsaila)
10
1877-1878 urteetan La actualidad izeneko Oportoko egunkarira Ingalaterratik idatzitako gutunei egiten
die erreferentzia.
8
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tituluek, eta goiko puntuan aztertu ditugun oharrek, testuaren interpretaziorako
funtsezkoak diren marginalia osatzen dute filosofarri frantsesarentzat.
Puntu honetan, liburuaren titulu orokorraz bat, ipuin eta atal bakoitzarenaz
hainbat kontsiderapen egin nahi genuke, betiere, irakurlea bideratzeko elementu
funtsezko direla onartuz. Honen frogagarri dugu liburuaren izenburuak, bereziki
atzerriko kritiketan, jaso duen arreta eta piztu dituen hausnarketak (ikus honi buruz tesi
honetan atzerriko harrerari buruzko laburpenak). Gehienetan hitzaren bitxitasunaz bat,
Atxagak berak liburuaren aitzinean argitaratu zuen poeman ematen zituen argibideak
aipatzen ziren. Hain da garrantzizkoa tituluak irakurleari iradoki diezaiokeena, non
aipatu kritiketako askotan (Finlandia eta Suediakoetan bereziki), horrelako izenburuak
sor dezakeen harridura gainditu eta liburua irakurtzen jarraitzeko gomendatzen baitzen.
Obabakoak tituluak dagoeneko egilearen obran ezaguna den topos narratibo bati
egiten dio erreferentzia: Obaba herri imajinarioari, hain zuzen ere. 1982az geroztik11
(Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena) hainbat
ipuin eta nobelatan erabilitako leku hau (OBBez gain: Sugeak txoriari begiratzen
dionean (1984), Bi anai (1984), Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian (1985)) arras
ezaguna suertatzen zaio euskal irakurleari.
Egileak berak hainbat lekutan esplikatu izan du (Aristi, P.: 1988; Atxaga, B.:
1990; Sorresa: 1989) tituluaren aukeraketak duen garrantzia eta nondik bururatu
zitzaion egun hain ezaguna zaigun topos imajinario hori asmatzea. Bilbon apopilo
zegoenean etxekoandreari entzundako Bizkaiko sehaska-kanta batetik eratorritako izen
honek12, (gerora Etiopia poema liburuaren hirugarren zirkuluaren hasieran argitaratua),
haurrak kulturara sortzen direnean ahoskatzen duten lehenengo letra, hots, “b”a, dauka:
Hori da, haur guztiek, kulturara sortzen direnean, kulturara irteten
direnean, ez dutela a bat ahoskatzen, baizik eta b; eta horregatikan
euskeraz “obabatxu” bezela, erderaz esaten dutela bebé, edo inglesek
baby edo italianoek bambino. Eta jeneralean haur garaiko gauza guztiak
B letraz ahoskatzen direla, eta beraz, horregatikan b letra dala gure
kulturan lehehengo letra. Ba nola, nik nere asmo batzuren artean
hasierako mundu batetaz hitz egin nahi nuen, hori da, ahaztutako mundu
batetaz, nik alde batera jaso egin nahi nuen mundu hori, pixka bat juduek
egiten duten bezela. Primo Levik13 esaten du “ez dadila galdu bizitza
11

Jose Francisco ipuinaren 1978ko aldakian ez da Obaba esplizitoki adierazten.
“Obabatxue, obabatxue
obabatxue, beilegi
sein honek aite diruri
ikusiko dau dantzan ondotxu
aitengana emon baledi.
........doien orduen
zaldi urdinen gainean
beste hainbeste mile gehiago
joando dire atzean”. (BA, 1990b : 13)
13
Primo Lévi (1919-1987) idazle judu italiarrarekiko Atxagak duen mirespena 1995eko abenduan Lyongo Villa Gillet ospetsuan emandako “Literatura y Democracia” hitzaldian ikus daiteke (Hika-n
12
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izan dan ezer”; (...) eta honengatik, hasierako mundu euskalduna jaso
nahi nuelako, zera erabaki nuen: b letra eraman behar zuela nere
jeografiak, nere lekuak. Eta hortikan sortu zan “Obaba” izeneko
herrialdea. (BA, 1990b: 13-14)
Tituluak irakurlearengan sortzen dituen igurikimenak, sakoneko elkarrizketetan
ikusiko dugunez, ez dira guztiz betetzen, liburuan barneratu ahala irakurleak topos eta
gai desberdinekin egiten duelako topo. Alegia, ahozko tradizioan sorrera duen leku
narratibo imajinario hau XIX. mendeko ipuingintzatik iragazia suertatuko da, bigarren
zatian bereziki (I. Aldekoa, 1992:45). Eta horregatik, irakurlea Obaba herriaren
gertakizunekin zerikusirik ez duten kontuak ikustean nolabait harrituta suertatzen da.
Geografia imajinario honen zenbait deskribapenek areagotu egiten dute bere
mitikotasun eta irrealtasuna: Obabako paisaiak “jostaluizkoa dirudi “ (91), Obabara
iristeko “karretera bihurri batetik” pasa behar da (220), “127 errebuelta” dituena. Beste
batzuetan, berriz, errealitatetik hartutako datuz betetzen da deskribapena: herriak
“minak” (26), “eritegia” (27) eta “zentraleak” (30) eduki zituen lehenago, eta hori gutxi
balitz, bertako etxeen hainbat izen ematen zaigu: Ilobate, Muino, Legarra,...(365).
Xehetasun hauei pare bat gehiago gehitzen zaizkie gaztelerazko itzulpenean: “cuesta de
los canónigos” (36) deritzona eta herrixka inguratzen duten hiru ibaiena.
Egilearen Asteasuren bilakatze literarioa kontsidera daitekeen topos literario
honetan, nahastu egiten dira “benetazko” lekuak egileak irudikatzen dituenarekin.
Dagoeneko 1926rako desagertutako meategia, Mugats, behialako Andazarrateko
eritegia edo herriaren inguruan zeuden zentral elektrikoak (horietako bat Irazu zentrala
zen),...literarioki eraldatutako hainbat izenekin nahasten dira (Legarra, kasu).
Paisaia afektibo honetan, zehaztasunak bide egiten dio bizitutako lekuari:
behaketak imajinazioari egiten dio leku. Bilakaera hau argiro adierazten da Hamaika
hitz Villamedianako herriaren ohoretan, eta bat gehiago ipuinean. Bertan,
protagonistari hasiera batean arrotz eta hotz egiten zitzaizkion herri eta inguruneak, bere
biografian barneratu ahala, hainbat adierazi eta bizipenez osatzen joango baitira.
Norberaren “bizitzarekin endredatua dagoen” paisaia afektibo honetan, “buruak begiak
baino gehiago ikusten du” (OBB:160). Esan daiteke, Obabako mikrokosmoan
barneratzen goazen heinean, giza sentimenduen unibertsaltasuna areagotu egiten dela.
Literatura unibertsalean ezagunak diren hainbat toposekin lotzen da hemen Obaba
(Joyce-ren Dublin, Onetti-ren Santa Marina imajinarioarekin, Rulfo-ren Comala-rekin),
beren funtsa egileek bizitutako espazioen berri literarioa ematea delarik. Kontestu
honetan kokatu behar ditugu, liburuan egiten diren erreferentzia nagusienak:
lehenengoa, Stevenson-en irlari dagokiona eta bigarrena Faulkner-en Yoknapatawphari. Bien arteko desberdintasuna liburuan azpimarratzen da: lehenengoak izenak soilik
jartzen zituen bitartean, bigarrenak “istorio edo pasadizoen bitartez” markatu zituen
lekuak. Horregatik,
argitaratua, 1996an). Bertan, idazle italiarraren hitzak parafraseatzen ditu: “Debemos proclamar el
discurso de nuestros padres antes de que se pierda en nuestra tierra”.
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Zail da nork bere jaioterria paisaia bezala ikus dezan. Areago
ikusten dugu istorioz osatutako sare bat bezala, edo -beste modura
esanda- gure maitasun edo gorrotoen gertaleku bezala. (OBB:160)
Begirada hori sentimendu eta bizipenekin lotua dagoen neurrian, espazio baino
gehiago estraespazio bilakatzen da Obaba: liburuko pertsonaiek “baso” bat zeharkatu
behar dute, eta hau, tximeleta zuriek itxura elurtua ematen dioten lekuez inguraturik
dago (220/260). Basoa (muga, debekua) eta elurraren (arriskua) presentzia eta
sinbologiaz aurrerago hitz egingo badugu ere, xehetasun hauekin narratzaileak liburuan
duen ikuspuntua14 definitu nahiko genuke.
Hala ere, eta tituluei dagokien atal honekin bukatzeko, titulu orokorrez bat, ipuin
desberdinen izenburuen adierazkortasuna aipatu nahiko genuke15. Irakurlearen
igurikimenekin jolasten duten baliabide hauek funtzio desberdinak betetzen dituzte
liburuan. Batzuetan, tituluak ipuinaren laburpena eskaintzen dio irakurleari. Hala
gertatzen da: Camilo Lizardi...; Jose Francisco; Ipuin bat bost minututan izkribatzeko
edo Ondo Plajiatzeko metodoaren azalpena ipuinetan.
Beste batzuetan, ipuinen tituluak ipuinaren intertestulitatea azaleratzea du
helburu, hau da, ipuinen oinarrian egon daitezkeen egile edo testuez mintzo zaizkigu.
Esteban Werfell-ek bere aitarekin oso harreman onak ez zeuzkan Franz Werfel (18401945) idazle austriarra gogorarazten digu16. Aspaldi, artean gazte eta berde nintzela-k,
berriz, Dylan Thomas (1914-1953) poeta ingelesaren “El alcor de los helechos”
poema17.
14

Kasu honetan ikuspuntua ez dagokio narratologiaren baitan fokalizazioa (ik. Bal, M.:1985) deitu izan
zaionari, narratzaileak historiaren aurrean hartzen duen jarrera ideologikoari baizik. B.Uspensky-k (1972)
definitutako ikuspuntu edo perspektiba kontzeptutik gertuago egongo ginateke, beraz, eta narratzen
denaren aurrean kontalariak duen distantzia ideologiko edo emotiboari dagokio nagusiki. Atxagak bere
idazteknika honela definitu du: “Trato los exteriores como si fueran interiores” (ik. Prego, V.: 1995),
baieztapen horrekin narratzen denarekiko duen gertutasun emotiboa adierazi nahi izan duelarik.
“Realidad vasca,miradas y resultados” artikulu ezagunean (Atxaga, B.: 1991c) Euskal Herriaz
T. Gautier, P.Baroja eta M.Elizegik emandako ikuspuntuak ditu eztabaidagai. Lehenengoaren ikuspuntua
kanpokoa, guztiz arrotza den bitartean, bere obran hainbesteko eragina izan duen Pello Errotaren
alabarena, aldiz, gertuagokoa kontsideratuko du: konkretutasunetik abiatuatutako barne ikuspuntua dugu
hau.
15
Atxagaren obra guztiaren konstante bat da tituluen adierazkortasuna. J. Kortazar irakasleak bere “La
poesía de Bernardo Atxaga” artikuluan Etiopia eta Utopia-ren arteko erlazioa adierazi digu: “ (...) el
propio título Etiopía. En primer lugar es un juego de palabras con Utopía, negando la esperanza de
alcanzarla. Esta poesía nace de la negación de la posibilidad de llegar un día a la utopía” (42.or.)
16
Pott Tropikalean (1980) “Pott Bandaren Praga” titulupean, Pragan alemanieraz idazten zuen hainbat
idazleri eta berauen literaturari buruzko artikulua dator. Besteren artean, F.Kafka, M. Brod eta F. Werfel
aipatzen dira.
17
El alcor de los helechos:
“Cuando era joven y desenvuelto bajo las ramas de los manzanos/en torno a la casa festiva y
feliz como la hierba verde,/la noche por encima de la cañada de estrellas.(...) Y como era verde y
descuidado, famoso entre los graneros en torno al corral alegre y cantaba pues la quinta era mi hogar (...)
Oh cuando era joven y desenvuelto, amparado en su gracia/ el tiempo me sostenía verde y
moribundo/aunque cantaba en cadenas como el mar” in Thomas, D., 1976, Poemas (1934-1952), Madrid,
Visor.
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“Margarethe, Heinrich” ipuinaren oinarrian G.Trakl (1887-1914) poeta eta bere
arreba Margarethe-ren (Grete zeritzotena) harreman intzestuosoak dauzkagu. Gauza
jakina da Trakl-ek poema bat dedikatu ziola bere arreba kuttunenari. Bizitza bortitz eta
“trumoitsua” eduki zuen poeta hau kokaina gaindosiaz psikiatriko batean hil zen
1914an, eta handik hiru urtetara, Margarethe-k bere buruaz beste egin zuen pistola
batez.
Ipuin gehienetan, ipuinaren lehenengo perpausean errepikatzen da titulua, eta
Iser-ek bere interpretazioetan erakutsi duenez, jokabide honekin, ipuinaren edukia
azpimarratu nahi zaio irakurleari. Prozedura hau: Aspaldi..., Cocteauk, Finis Coronat
opus eta Ipuin bat bost minututan izkribatzeko ipuinetan darabil, Ezkontaurreko izenez,
Laura Sligo ipuinean, tituluaren errepikapena etengabekoa delarik (errepikapen hau,
hurrengo puntuetan argituko denez, ipuinak berak duen ahozkotasunaren eraginez,
erritmoa azpimarratzeko egiten du). Hala ere, adierazi beharra dago, lehenengo
perpausaren errepikapena ematen ez denean, bereziki izen nagusia daramaten ipuinetan,
lehenengo paragrafoan bertan esplikatzen dela nor den eta zertan diharduen pertsonaia
nagusi honek: Esteban Werfell, Hans Menscher, Klaus Hahn eta Wei Lie Deshang
adibide argiak ditugu.
Azkenik, narratzaileak irakurleari ematen dizkion laguntza hauen azken
adibidetzat, latinezko tituluak dituzten ipuinen kasua aipatu beharko genuke. Berauek
irudikatzen duten irakurlea oso kultua dela onarturik ere, narratzaileak berauen esanahia
esplikatu egiten du iruzkin metanarratiboen bidez ulerpena erraztuz. Horrela, Post
tenebras spero lucemen badakigu Albania auzoan seietarako gautzen zuela (OBB:52)
adierazi nahi duela, edo X eta Y ipuinean bi inkognita hauek Okerra eta Smith jaunari
dagozkiola (OBB:383).
Adierazkorra, beraz, tituluek eta lehenengo perpausek liburuan duten funtzioa.
Irakurle inplizitu aktibo eta oso kultua irudikatzen dutela esan genezake.
C) Irakurle eta idazlez betetako unibertsoa.
Tituluen erabileraz bat, bada OBBen guztiz presente dagoen elementua: liburua
irakurle eta idazlez beteta dago, transkribatzaile lanetan dabilen protagonista-kontalaria
bera ere narrazioen irakurle bihurtzen dela kontuan hartuz (OBB:202).
Lehenengo zatian, bereziki Camilo Lizardi... eta Jose Francisco...ipuinetan,
kontalaria transkribatzaile hutsa da: aurkitu dituen izkribuaren eta zinta magnetikoaren
xehetasun teknikoak objetibotasun handiz ematen dizkigu. Non aurkitu dituen, nola,
...eta gainera laguntza handiak ematen dizkio irakurleari testuen edukia ongi uler dezan:

M.Roig-ek egin zion elkarrizketa batean, paisaiaren ikuspuntua adierazteko poeta honen
bertsoak aipatzen ditu Atxagak: “Me di cuenta de que quería hablar del paisaje como Dylan Thomas,
cuando hablaba del príncipe en el país de las manzanas”.
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Camilo Lizardi18 nor zen, zertan ziharduen, Javierren aita zelako susmoa,... Zinta non
aurkitu zuten, zein garairi dagokion, errotariaren alaba ez zela ezkondu, ... etab.
Honekin batera, aurkitutako eskuizkribuen sinesgarritasuna areagotzeko, orrialdeak
falta zaizkiela esaten da eta non, edo ulertzen ez diren pasarteak interpretatu egiten
dira19.
Zaharra da transkribatzailearen mozorropean ezkutatzen den narratzailearen
teknika eta etekin izugarriak eman ditu literaturgintzan (O.Tacca: 1985, 34-63). Besteak
beste, Kixotea, Harreman arriskutsuak, Zaragozan aurkitutako eskuizkribua, Pascual
Duarteren familia, Koxka bat estuago, ... gogora ditzakegu baliabide hau erabili
dutenen artean. Irakurlearen sinesgarritasuna da hemen bilatu nahi dena, ipuinen
kontalariaren objetibotasunaren itxura eginaz. D.Villanuevak (1989) “kontaketa
fenomeniko” deritzen hauetan, idazketaren beraren (eta ondorioz irakurketaren) gaineko
hausnarketa bideratu nahi dela diosku.
Transkribatzaile paper bera dauka Azken hitzaren bilako narratzaileak. Bertan
barneratzen diren ipuinak ahoz kontatzen dira lehenengo, jarraian transkribatu besterik
egiten ez direlarik. Ipuin hauen artean lau (Hans Menscher, Ipuin bat..., Klaus Hahn eta
Margarete,Heinrich) narratzaile-protagonistak (homodiegetikoa-intradiegetikoa, G.
Genetteren20 terminologian) irakurri egiten dizkie lagun eta osabari, ondoren
transkribatzera pasatuz. Lagunak ipuin bakarra kontatzen du: Ni Jean Baptiste Hargous
eta osabak plagiatzeko metodoa eta bere aplikapena: Pitzadura bat elur izoztuan.
Tartean sartuko dira Samuel Telleria Uribe jaunak kontatuko dituen biak:
Ezkontaurreko izenez Laura Sligo eta Wei Lie Deshang, azken biok bat-batean ahoz
kontatzen dira eta zintetan grabatzen.
Transkribatzailerik eta bitartekorik gabeko ipuinetan, berriz, irakurketaren
presentzia guztiz nabarmena da: Post tenebras....eko maistrak egunkari bat idazten du,
bera bihurtuz, lagunaren gutuna iritsi artean, historia barruko irakurle (narratario)
bakarra. Berdin esan genezake Esteban Werfell-en memorandumaz: hitzak berak esaten
duenez, Esteban dugu egile eta hartzailea kasu honetan.
Beraz, OBB idazlez, entzulez, irakurlez eta transkribatzailez betea dagoela esan
daiteke. J.L. Borges-en hainbat testutan bezala, OBBen barneratzen diren ipuinak
lehenago kontatutakoen berridazketa dira: aipua, transkribapena, laburpena,...
18

Camilo Lizardi eta Jose Francisco izenak ere guztiz adierazkor suerta dakizkioke irakurleari.
Lehenengoak, 39 urterekin Boliviako indioek hil zuten Asteasuko Julian de Lizardi (1696-1735)
apaizarekin lotzen bagaitu, bigarrenak, protagonistaren “pekatuzko bi aitak” gogorarazten dizkigu.
19
Prozedura hau arras ezaguna da literatur tradizioan. Besteren artean, J.L. Borges-en La secta de los
treinta edo El informe Brodie ipuinetan ere, lehenengo orriak falta zaizkiela esaten da.
20
Narratzaileaz hitz egiterakoan, G. Genette kritikari frantsesak Figures III (1972, Seuil) eta Nouveau
discours du récit (1983, Seuil) liburuetan darabilen terminologia eta sailkapenez baliatuko gara. Diegesia
deritzo Genettek testu narratiboetan kontatzen den historiaren mailari eta hemendik abiatuz,
narratzailea, mailari dagokionez, historia barruan (intradiegetikoa) ala historia kanpoan (estradiegetikoa)
egon daiteke. Honekin batera, narratzaile horrek historiaren barnean duen protagonismoaz mintza
gaitezke: kontalaria kontatzen den historia barneko pertsonaia bada homodiegetikoa izango da eta ez bada
pertsonaia heterodiegetikoa.
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bilakatzen dira teknika narratibo esplizituak. Letra gizonez osatutako unibertso hauetan,
intertestualitate eta dialogismoak irakurketa aniztasuna adierazi nahi du lehenengo eta
behin. Pierre Menard-ek Kixotea berridaztean berrirakurri egiten duen neurri berean,
irakurketa ekintza bakoitzean H.G. Gadamer-ek definitzen zuen horizonte fusioa
ematen da. Harreraren Estetikakoek esan bezala, irakurketa sortzailea da, behin eta
berriro, OBBetan azaleratzen zaiguna.
D) Berridazketak, berrirakurtzeak.
Alabaina, idazle eta “transkribatzaileek” liburuan duten presentziaz at, bada
euskal irakurleari deigarri suertatzen zaion beste datu bat: OBB liburuko ipuin asko
lehenago argitaratutakoen berridazketa dira. Hona hemen ipuinok:
1978

“Francisco Javier”, 21, Donostia, Hordago, 305-312 (OBB :2340)

1978 “Ipuin bat bost minututan izkribatzeko”, Pott bandaren braga 2 ;
berrargitaratua: “Algunas reglas prácticas para escribir un cuento
en sólo cinco minutos”, 23,
Donostia, Hordago, 23-27
(OBB:285-288)
1980 “Margarete: Schewester Sturmischer Schvermet (Margarete:
atsekabe trumoitsuzko arreba) in Pott Tropikala, 57-58;
berrargitaratua: “Drink Dr. Pepper”, Donostiako Hiria I,
Donostia, Haramburu Editor, 1983, 19-26. (Birmold. “Margarete,
Heinrich “, OBB :313-322) (Igo Donostia Hiria Saria 1979an)
1982 Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren
azalpena, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala
(OBB: 9-22). XII. Irun Saria
1982 “Post tenebras spero lucem”, Jakin 25, Urria-Abendua, 104-116.
(OBB: 41-67)
1983

“Epilogoa, sasoi zaharrak gogoan” in Joseba Sarrionaindia,
Narrazioak, Donostia, Elkar, 135-141. (Birmold.:“Ni Jean
Baptiste Hargous”, OBB: 323-328)

1984

“Gauero aterako nintzateke pasiatzera (II) Marie-ren azalpena”,
Donostiako Hiria III, Donostia, Haramburu Editorea, 7-15.
(Birmoldatua,”Gauero
aterako
nintzateke
pasiatzera.
I.Margarethe-ren azalpena. II-Marie-ren azalpena”, Arbola 0,
1986ko Abuztua, 12-14; (OBB: 117-121).

1985

“Wei lie deshang”, Plazara 1 , 27-28 (OBB: 371-381)
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1986

“Ipuia Zumeta lagunarentzat”, Pamiela 12, 37, (berrar. “Hans
Menscher”, OBB: 279-284).

Egileak berak, bere ipuinak behin eta berriro berridazteko duen joera
azaldu nahi izan du:
Ba, nik ere, batzutan nahita eta beste batzutan nahi gabe, nere
karpetak, nere izkribuak, denbora untzi bihurtu nahi izan ditut. Zer esan
nahi du honek praktikan? Ba, honek esan nahi du orain dala hamar urte
egindako ipui bat berritu egin zala eta hola aldatuz joan dala azkenean
kaleratua izan dan arte. Hor badago esate baterako, liburuan, Obabakoak
delako horretan “Klaus Hahn” izeneko ipui bat eta nik uste det ipui hori
aurreneko aldiz 78an edo idatzi nuela, baina ordu horretan bi folio, bi
orrialde baizik ez zituen. Gero, jakina, pentsatu egiten dituzu gauza
berriak edo sentitu egiten dituzu, edo ikusi egiten dituzu, esperientziak
beti lagundu egiten dizu gauzak argitzen, eta orduan eman nion beste
idaztankera bat 80an, 82an beste bat hartu zuen. Gero, itzultzeko tenorea
suertatu zitzaidan eta itzuli egin nuen, eta itzulpenak ere aldatu egin zuen
ipuia, eta azkenean liburuan atera dana, ba, izango da, seguru asko,
seguru asko, ipui horrek izan duen hamabigarren bersioa edo horrela,
ezta?. (BA, 1990b: 12)
Berridazketa hauen oinarrian egileak bere obraz egiten dituen berrirakurtzeak
daude, eta berrirakurtzean testuaren harrera estetikoa aldatu egiten dela onartuz (Jaussek zioen bezala, ez dugu inoiz obra bera modu berean berrirakurtzen), aldaketa formal
ugari sartzen ditu Atxagak ipuinotan.
Adibide argienak Jose Francisco eta Margarete, Heinrich ipuinek izan dituzten
aldaketa narratiboetan geneuzkake. Bietan, narrazio mailari dagozkion aldaketak
dauzkagu. Jose Franciscoren lehenengo aldakian, zuzenean aurkezten zitzaigun
narratzaile-protagonistaren kontaketa, errusiar formalistek “skaz” deitu diotenaren
moduan (Atxagak “hizkera cherokia” deritzona), hau da, ahozko ihardun gisara.
OBBeko bertsioan, aldiz, zintaren aurkikuntzak narrazio mailak bikoiztu egiten ditu,
lehenengo mailako narratzaile-biltzaileak bertan barneratzen den kontakizunari buruzko
xehetasunak ematen dizkiolarik narratarioari21: protagonistak bizi izan ziren garaia
(OBB:24), kontatzeko moduari buruzko xehetasunak (OBB:30), non dagoen aitortzaren
muina (OBB:37), kontalariari buruzko datuak, etab... luzea. Lehenengo bertsioan
kontalariaren asmoak (semea hiltzearena) esplizituki adierazten dira eta idazkia anaiari
erakusteko eskatzen. Ez dago, lehenengo ipuinarekin lotzen gaituen erretorearen
aipamenik.
Margarete, Heinrichen kasuan, hasiera bateko narratzaile estradiegetikoa
mantentzen bada ere, Heinrich-en iharduna lehenengo pertsonan dago 1983ko aldakian
(narratzaile intra-homodiegetikoa), aitorpen kutsu handiagoa lortuz eta irakurlearen

21

Hala adierazten dute “ekin diezaiogun” (30) bezalako aditz formek.
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identifikazio maila areagotuz. Lehenengo aldakian kontalariaren patua esplizituki
aipatzen den bitartean, bigarrenean sujeritu egiten da.
Aipatutako bi prozedura hauekin, liburu guztian egileak mantentzen duen maila
narratibo bikoiztasuna azpimarratzen da. J. Kortazarrek (1992a) “kontaketa bero/
kontaketa hotz” gisara definitutako desberdintasunaren oinarrian, irakurle inplizituaren
distantzia da azpimarratzen dena.
Beste aldakietan, Post tenebras spero lucem edo Wei Lie Deshang kasu, denbora
narratiboa da aldatzen dena. Bigarrenean orainalditik lehenaldirako aldaketa ematen
bada, Post tenebras... ipuinean, maistrak herrian zehar egiten dituen ibilbideen pausu
kontaketak, zehazgabetasun kronologikoan murgiltzen du narrazioa. Egileak
“Erredakzio tonuan idatzitako ipuina” gisara definitu duen honetan (Juristo, J.A.: 1989),
egunen astuna azpimarratu nahi zaio irakurleari.
E) Fantasiaz.
Azken puntuan aipatzen genuen pausoen kontaketaren teknikak, denbora eta
espazio narratiboan helburu fantastikoz ematen diren eraldaketa gisara ulertu behar
ditugu.
Alabaina, Literatura Fantastikoaz hitz egiten hasi baino lehen, badira hasieratik
zehaztea merezi duten hainbat puntu. Batetik, literaturgintza mota honi buruzko
definizio eta bibliografia joria (ik. Todorov, T :1974), bestetik, kontzeptu honetan
barneratzen den abiapuntu teoriko aniztasuna. Hau horrela izanik, ondoko puntuotan,
Literatur Fantastikoaren definizio bati atxiki ondoren, beronek OBBen eragiten dituen
baliabide teknikoak zehaztuko ditugu.

E.1 ) Literatur Fantastikoaren oinarriak.
B. Atxagaren obrari begiratuz gero, segituan ohartzen gara fantasiak eta honi
buruzko hausnarketak duten pisuaz. Bere artikulu ezagunenetan (“Literatura
fantastikoa” (1982), “Alfabeto sobre fantasmas en el que sólo la M habla de milagros”
(1991), “Alfabeto francés en honor a J.L.Borges” (1993) edo “Versión munstrosa de
un cuento de Hemingway” (1993)) literaturgintza mota honek bere poetikan duen
pisuaz hitz egin digu.
Hainbaten definizioak “kontraesanez beteak eta utopiko-estuak direla” onartu
ondoren (ik. Atxaga, B.:1982), honako abiapuntu hau definitzen du:
Niretzat, literatura fantastikoa erreala/deserreala bikotearen muga
onartzeke egiten edo irakurtzen den hura duk.(...) Literatura fantastikoak ez
zeukak, alde formalari dagokionez, inolako bereizkuntzarik: hori uste dik
Antonio Riscok eta ni konforme nagok berarekin. (Atxaga, B., 1982:70)

51
Errealismo/fantasia binomioak ez luke, beraz, Atxagaren iritziz, literaturgintza
mota honen berezkotasuna adieraziko eta, zentzu honetan, J.L. Borges-en ikuspuntutik
gertu dagoela esan dezakegu.
Idazle argentinarrarentzat, “errealismo literarioa utopia baino gehiago absurdoa
da” (in Rest, J., 1976:149), azken batean, literatura oro simulakru hutsa baita. Fantasia,
literaturaren hastapenetatik dago presente eta errealismoa, berriz, XIX. mende
hasieratik hona hedatu da (ik. Rodríguez Monegal, 1984: 6922).
Hori horrela izanik, Atxagaren iritziz, Literatura Fantastikoa gertuago dago
gizakitik, giza sentimendu batean baitu bere oinarria: beldurrean, hain zuzen ere:
Sin embargo creo que Borges tiene razón, y que el adjetivo que
aplica a la literatura fantástica está bien justificado: se trata de una
literatura verdadera. Y ello es así porque surge en gran parte del miedo,
uno de los sentimientos más reales, verdaderos y trascendentes que
existen. El miedo está en todas partes, el miedo origina un gran número
de comportamientos, el miedo crea personajes fantásticos. (Atxaga, B.:
1993a, 4)
OBBen aipatzen den M. Montaignek berak (1533-1592) argiro azaltzen du
beldurraren eraginpean gizonezkoek fantasiaranzko duten joera:
(beldurra) griña bitxia da: eta medikuek diote ez dagoela hark
baino gehiago gure adimena jarlekutik landara daramanik. Zinez, jende
asko ikusi dut beldurraren bortxaz zoraturik; eta pausatuenei ere, egia da
haren aldiak iraun bitartean, zoraldi ikaragarriak sortarazten dizkiela.
(Montaigne, M., 1992, Entseguak I, Klasikoak, 72.or.)
Beldurra dago Azken hitzaren bilari batasuna ematen dion narrazio testuinguruemailearen oinarrian. Muskerraren sineskeriak harilkatzen ditu ipuin desberdinak eta
sineskeria honen oinarrian, X eta Y ipuinean argituko denez, beldurra dago.
Beldurraren eraginpean, umeak babesteko helburuarekin sortu ziren hainbat
istorio aipatzen ditu Montevideoko osabak (OBB: 386-389). Bereziki XIX. mendean
indartu ziren istorio hauek, egilearen hainbat lanetan errepikatzen badira ere, liburu
honetan egiten den konparaketa eta “saioa” guztiz originalak (Atxagarenak) dira.
Sacamantecasen kontua dagoeneko Pott Tropikalean (1980:20) azaltzen zen,
bertan, XIX. mendean famatua egin zen Arabar Lautadako hiltzaile honen biografia
kontatzen zelarik.
Berdin esan genezake, XIX. mendean trenaren etorrerak eragindako
sineskeriarekin. 1990ean HABEk argitara eman zuen Amaren maitasuna bezalakorik ez
duzu inon aurkituko izeneko irrati-nobelak, 1864an Euskal Herriko herri batean trenaren
22

Rodríguez Monegal, E., 1984, Borges por él mismo, Bartzelona, Laia.

52
etorrerak eragindako beldur eta erasoak ditu kontagai. Txirritaren bertsoekin hasten den
testu honetan, trenak Mugatseko Manuelen bi idiak harrapatu ondoren (hau ere, OBBen
errepikatzen den pertsonaia) eta koipea egiteko Ingalaterran urtzen zituzten haurren
kontua zela medio, eraso eta sabotajeak sortuko dira.
Hala ere, muskerraren kontua da narratiboki pisu gehien duen sineskeria.
Atxagak behin baino gehiagotan aipatu izan du Mikaela Elizegiren Pello Errotaren
bizitzak (Auspoa, 1963) bere lanean izandako eragina. Bertan aurki dezakegu Bi anai
eta OBBeko zakur amorratuaren jatorria, bertan, azkenik, muskerraren gaineko
kontaketa:
Udaran sagastian egiten zuen siesta, ta bere barrengo txistu ura
adituta, errezeloa jarri zitzayon, an sagar-pean lotan zegoala, sugeren bat
edo suangillaren bat barrena sartua izango ote zuan. (Elizegi, M.,
1963:16)
Hori horrela izanik, muskerraren arriskua ekiditeko (OBB: 203) ez da “belar
gainean lo gelditu behar” eta edozergatik muskerrak belarritik sartzea lortuz gero
“zazpi herritako erretore jaunei kanpaiak jotzeko” eskatu behar zaie . Azken
konponbide hau R.M. Azkuek jasotzen du Euskaleriaren Yakintzaren lehenengo alean23
.
Azkenik, euskal herri-tradiziotik datorren sineskeria hau borobiltzeko, Atxagak
irakurleari uzten dion beste arrastoa aipatu nahiko genuke: protagonistaren izenarena,
hain zuzen ere. Ez da inondik ere kasualitatea Okerra-ren izena. Gizon muskerra=gizon
okerra baliokidetza gure literaturan ere topa baitezakegu, Peru Abarkaren honako
pasarte honetan, esaterako :
Muskerra da musu-okerra, zelan eskerra esku-okerra. Musu
okerra esatea da, begiraune gaizto ta bildurgarria eukitea. Esaten da
gizon okerra gizon gaiztoa gaiti, ta muskerra ere bai. (Mogel, J.A., 1981,
Peru Abarka, Bilbo, La Gran Enciclopedia Vasca, 120.or.)
E.2 Literatura Fantastikoa eta irakurlea. Definizio baterantz.
Baina hel diezaiogun berriro literatura fantastikoaren definizioaren auziari. Uste
dugu OBB liburuan literatura mota honek duen presentzia funtsezko baliabide bihurtzen
dela irakurle inplizitua zehazterakoan. Alegia, literatura mota honek eta bere
baliabideek irakurketa eta jarrera zehatz batzuk eskatzen dizkio irakurleari, nolabait
ohiko irakurketatik at geratzen direnak.
Hortik abiatuz, eta azken puntuan Atxagak berak iradokitakoaren ildotik,
irakurketaren berezitasunean oinarritzen den definizioaz baliatuko gara, geure egingo
23
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53
ditugularik T. Todorov-ek Introducción a la literatura fantástica liburuan egindako
zehaztapenak24.
T. Todorov-en abiapuntua literatura fantastikoak irakurlearengan eragiten duen
zalantza izango da. Kontatzen zaionaren bitxitasunaren aurrean duda egiten du
irakurleak, etengabeko itaunketan murgilduz. Hauxe izango da XVIII. mende amaieran
sortu eta Maupassant-en narrazioetaraino sortzen diren kontaketa fantastikoen
bereizgarri nabarmenena: irakurlearengan eragiten duten ezbaia.
T. Todorov-en aburuz, honako baldintzok bete behar ditu narrazio batek
fantastikoa izan dadin:
En primer lugar, es necesario que el texto obligue al lector a
considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas
reales, y a vacilar entre una explicación natural y una explicación
sobrenatural de los acontecimientos evocados. (T. Todorov, 1974:43-44).
Liburua irakurri ondoren, irakurleak irakurritako hori errealitatearen legeekin
esplikagarria den ala ez erabaki beharko du. Harrigarria izan arren, esplikagarria bada
bitxia dela esango dugu, baina alderantziz, gertatutakoak naturaz kanpoko legeak
onartzera bagaramatza miragarriaren esparruan sartzen gara (Todorov, T., 1974: 53).
Bien artean egon daitezkeen mailak onarturik ere, gehienetan testuek bietarik izango
dituzte.
OBBera itzuliz, irakurlearengan zalantza sortzeko baliabideak etengabeak direla
esango dugu. Muskerraren sineskeria hasiera batean arrazionalki ukatua bada ere,
amaieran, guztiz sinesgarria suertatuko zaio narratzaileari.
Zalantza hauek bere buruari egingo dizkion galderetan azaleratuko dira,
berauetan, irakurle inplizituaren arrastoak irudikatuz: galdera moduan adierazten den
zalantza hori da, hain zuzen ere, irakurleongan eragin nahi dena.
Hasiera bateko ezezko borobilari (“Eta muskerra, Albino Mariaren
belarritik alegia, egiazki sartu izan balitz? Baina ez, ezinezkoa zen”,
OBB:204), arazoa zientifikoki (arrazionalki) aztertzeko joerak jarraituko dio,
horretarako, bere lagun medikuarekin harremanetan jarriz. Lacerta Viridis musker
motaren inguruko ikerketak bibliografia oparoz beteko ditu orriak: fikziozko
zientzilariak (“Massieu, Pereira, Spurzhein, Bishop...” OBB: 206) fikziozko
azterketen tituluekin (“On alligators and mental pathology...” OBB:206)
nahastuko dira. Asmatutako erreferentzia guzti hauek (J.L. Borges-en egile/titulu
asmakuntza ugariak gogorarazten dizkigutenak) zalantza areagotu egiten dute
zientifikotasunaren itxurapean. Azken batean, guztiz “sinesgarria” suertatzen zaio
irakurleari liburuan kontatzen zaiona, oso itxura “serioa” baitu.
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Prozesu honen amaieran, nahiz eta Montevideoko osabaren azalpenak zalantza
guztiak baztertzen saiatu (X eta Y ipuinean), beranduegi izango da. Protagonista bera,
sineskeriaren biktima zuzenena bilakatuko baita.
Halaber, zalantza da eragin nahi dena liburuko lehenengo ipuinean (Camilo
Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpenean). Erretorearen
ihardunak hasierako eszeptizismotik (“sinesqueriac indar aundia dic,” OBB:15),
zalantzara (“Ba al neucan arrazoiric agureac ciona ez onartzeco? OBB:17), eta
zalantzatik amaierako ziurtasunera doan bidea erakusten du (“Eta beragana macurtu
nintzenean cer esango duc entzun nuela?...bada edocein umec, olaco trantze
batean, esango luqueena: ama! ama!...ama! OBB:22). Irakurleak, nahi gabe ere,
duda-mudatan ikusiko du bere burua: nahiz eta kontatzen zaiona oso fantastikoa izan,
guztiz sinesgarria irudi dakioke25.

E.3 Fantasia sortarazteko baliabide narratiboak.
E.3.1. Aitortzak
Liburuko lehenengo bi ipuinak aitortzak dira. Hauen bidez, lehenengo pertsona
narratiboa erabiliz, bestela inoiz aitortuko ez liratekeen gertakizunak kontatzen zaizkio
irakurleari (ik. Bajtin, M., 1982: 123-133). Beste modu batera esateko, aitortza bat egon
dadin irakurle bat da beharrezko. Berdin dio liburuko bi aitortzak balizko irakurleari ez
iristea (erretorearen lagunari lehenengo kasuan eta anaia zaharrenari bigarrenean),
dagoeneko beren xedea betea dute.
Gizarte arauen transgresioak bultzatzen du aitortza, eta bien oinarrian
deitoragarria den gertakizun bat daukagu. Camilo Lizardi erretorea, Javierren aita
badugu, Jose Francisco bi anaiek emakume bakarrarekin duten harremanaren fruitu da.
Ondorioak bistakoak dira bi kasuetan: protagonisten metamorfosia animalia bihurtuz.

E.3.2 Munstroak
J. Gabilondok (1991:1276) dioskunez, “animaltasunak intzestu debekuaz
bestaldeko natura adierazten du Obaban” . Basurde zuriarengan, Moby Dick, Victor
d´Aveyron eta egilearen lehengusu autistaren eraldatze literarioak suma ditzakegu
(Vilavedra, D.:1995), oinarrian, egileak berak aitortu duenez, Asteasun behiala
gertatutako gertakizun bat dagoelarik (basurde bat menditik jaitsi eta herri erditik ibili
zela).
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Jose Franciscoren deskribapenak ere izaki honen animaltasun eta bitxitasuna
areagotzen ditu: itxura oso zurikoa26 da eta ilehoria (“alemana” ematen duena), ezohiko
indarra dauka eta ez du hitz egiten ikasten (OBB:34).
Haur hauen metamorfosiek (bereziki basurde bilakatzen den Javierrenak)
literatura folklorikoan horrelako eraldaketek zuten pisua gogorarazten digute. W.
Propp-en27 ikerlanetik jakin dugunez, narrazio miragarrietan ugariak dira horrelako
bilakatze eta metamorfosiak.
Munstroek, mendebaldeko Erdi Aroan “imaginaziozko marjinaltasuna” osatzen
dute (J. Le Goff: 198528). XVII .mendera arte, materiak edozein forma har zezakeela
onartzen zen heinean, munstroek beren lekua zeukaten gizartean. Arrazionalismoarekin
aldatzen den egoera honek, esplikaziorik gabekoa marjinaltasunera kondenatuko du.
Munstro gajoak, bake-bakean bizi zirenak, elementu kritikoak
bihurtu hituen: teoria mekanikoak kolokan jartzeaz gain -horregatik batez
ere-, eguneroko ordenuari egiten ziotean eraso. Hamazortzigarren
mendeko gizonek (...), bi joera hartu zituzten munstroen aurrean:
desohizko den horren atzetik suma zitekeen kaosaren ikararena, alde
batetik, eta normaz at dagoen orori zor zaion faszinazioarena, bestetik.
(Atxaga, B.,1982b: 76)
Egoera hau da, gerora, erromantizismoak aldatu nahiko duena. Ideologia
nagusiaren aurka borrokatzeko arma bilakatuko dira munstroak eta izaki hauekin beteko
dira literatur lanak.
E.3.3 Basoa: topos fantastikoa.
Marjinaltasunak bere topos narratiboa du Obaban: basoa. Basora jotzen du
Javierrek babes bila. Basotik paseatzen dute narratzaileak eta Tassis nanoak
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Ikusten denez, zuritasuna da bi izaki hauetan gaizkiaren sinbolo eta kolorerik aipagarriena. Atxagaren
obran konstantea den kolore honek arriskua adierazten du, ezohikoa dena. Horregatik, basurde zuriak
(Javierrek) ihes egiten duenean mendi elurtuetara jotzen du.
Elurra normaz kanpo dago, ohizko paisaia baino isilagoa da, Javier bera ere
beste umeak baino isilagoa, sinpleagoa, garbiagoa (...) den bezala. Elurrak sinplifikatu
egiten du paisaia: bideak, koloreak, etxeak ezabatu egiten dira, hortik bien arteko
harremana. Ume honen barruko sinpletasunari dagokio. (Atxagaren hitzak in Gabastou,
A., 1993: 3)

Elurrak arriskua adierazten du Atxagaren testuetan: Ni, Jean-Baptiste Hargous edo Villiers
d¨Isle Adam-en ipuin ezagunaren plagioa den Pitzadura bat elur izoztuan arrisku hurbila adierazten du.
Dickens-en gabonetako ipuinean bezala edo Joyce-ren Dublindarrak liburuan bezala, dramatizazio
elementua dugu hau, edozein eremu basamortu bihurtzen duelarik : Behi euskaldun baten memoriak-eko
basoak edo Etiopía-ko itsaso elurtuak kasu (ik. J.Kortazar, 1994:69). Azkenik, gogoratu Albino Maria
izenak zuritasunarekin duen harremana edo Albania auzoko maistraren “azalaren zurbiltasuna” (OBB:45)
27
Propp, W., 1974, Las raices históricas del cuento, Madrid, fundamentos, 13-43 or.
28
Le Goff, J., 1985, Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, Bartzelona, Gedisa

56
Villamedianan. Obabara iristeko basotik pasa behar da. Heinrich “basoan galdua”
(OBB:318) sentituko da arrebaren heriotzan, etab.
Analogia antropologikoak eginez, Javier eta Jose Franciscoren auzia LeviStrauss-ek natura eta kulturaren arteko kinka gisara definitu duena genuke ( Aldekoa, I.
1992:10), oposaketa berak laburtzen duelarik, J.J. Lanz kritikoaren arabera (1990),
Atxagaren poesia. Poemetan, oihana eta basamortua dira, basoaren topos baliokideak
(Lanz,J.J.: 1990; Kortazar, J. :1994).
Dramatikoa izan daitekeen Natura/zibilizazio (edo Kultura) arteko oposaketa
hau, liburuaren leitmotiv bihurtzen da. J. Le Goff (1985:38) historialariaren aburuz,
Erdi Aroko mendebaldean garrantzi handia zuten leku hauek:
En el Occidente medieval, en efecto, la gran oposición no es la
oposición de ciudad y campo como en la antigüedad (...), sino que “el
dualismo fundamental de cultura y naturaleza se expresa más a través de
la oposición entre lo que es construído, cultivado y habitado (ciudad,
castillo, aldea) y lo que es propiamente salvaje (mar, bosque, que son los
equivalentes occidentales del desierto oriental), universo de los hombres
en grupos y universo de la soledad.
Ekialdeko eremitek beren penitentzia edo probak egitera desertura jotzen zuten
bezala, mendebaldean basoak beteko du funtzio hori. Marjinatuen babesleku bihurtuko
den espazio honetan oinarrituko dira tradiziozko haur ipuinak, Atxagak, “basoko
ipuinak” deritzenak (1990b:15) eta OBBeko lehenengo atalean hainbeste eragin
dutenak. Azken batean Javier, Jose Francisco, maistra eta E. Werfell marjinatuak
besterik ez dira, lehenengoek basoan bilatuko dute babesa, besteek “kulturan”.
A. Azkorbebeitiarentzat29 kulturari dagokion toposa Parkea da . Inteligentzia,
oreka eta kulturaren aldeko apustua adierazi nahi dituen sinbolo hau presente dago
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Azkorbebeitia, A., 1996, ”Bernardo Atxaga eta Joseba Sarrionaindiaren metaforetan barrena
bidaiatuz”, Uztaro 17, 109-149.
Honako hau dio aipatu artikuluko 140.or.:
ez da natura titanikoa idazleak maite duena, antiheroikoa eta orekatua den
natura baizik eta, horrexegatik, parke eta lorategiekin, Restopetako belardiekin egingo
dugu topo asteasuarraren azken lanak eskuartean hartzean. Gorago aipatutakoez ez ezik
(E. Werfell, Zeru Horiek), gomuta gaitezen “Método para escribir” delakoaz ere (...).
_______

Gauza jakina da, lorategiak kultura desberdinen garapenaren ispilu izan direla. Azken finean,
lorategiak munduaren irudi hesituak besterik ez dira eta mundu-ikuskera bat azaleratzen da beraietan. G.
Carnero-ren iritziz (ik. La cara oscura del Siglo de las Luces, Madrid:Cátedra, 1983, 98.or.), lorategiek
gizarte baten berri ematen digute, filosofiak edo literaturak egiten duten bezala. Hau horrela izanik,
XVIII. mendeko gizartearen sentsibilitate berriak, Versalles-eko eredu neoklasikoaren arabera
egituratutako lorategi “arrazionalak” gaitzetsi egingo ditu, hauen ondoan, bidexka bihurri ilunak,
zuhaitzez beteriko baso ttipiak eta ur jausiez jositako lorategiak eraikiz .
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Atxagaren hainbat ipuinetan: Esteban Werfell, Hans Mensher, Ipuin bat bost minututan
izkribatzeko edo Método para escribir un cuento a volapluma (1994) deiturikoan.
E.3.4. Pertsonaien deskribapenak.

Pertsonaien deskribapenek irrealtasun edo ezohikoa areagotzen dizkiote
irakurleari. Pertsonaien berezitasun fantastikoak azpimarratuz, ipuinaren bilakaeran
garrantzizkoak izango diren gertakariak nabarmendu nahi dira, kontatzen den
gertakizunaren fantasiaren baitan.
Lehenago aipatu dugun metamorfosi eta pertsonaien izenez bat,
deformazioarena da narratzaileak darabilen beste teknika. Deformazioaren teknika hau,
herri tradizio satirikoan oso erabilia izan da, beranduago literaturaren baitara bereganatu
delarik (ik. M. Bajtin-en azterketak Rabelais-i buruz).
Deformazioaren adibiderik nabarmenena Hamaika hitz Villamedianako
herriaren ohoretan eta bat gehiago ipuineko nanoan topa dezakegu. Bere burua Juan de
Tassis y Peralta (1582-1622) Villamedianako Kontearen ondorengotzat daukan
pertsonaia honen deskribapenek, hasiera-hasieratik, bere bitxikeria eta arrarotasuna
azpimarratzen digute, modu honetan, irakurleari bere berezitasuna azpimarratuz.
Pertsonaiaren izenaren oinarri historikoaren faltsutasuna bere deskribapenaren
ezohikotasunak areagotzen du.
Lehenengo momentuan narratzaileak “ume” deritzo pertsonaia honi, jarraian
“figura ttikia” izatera pasatuz (OBB:169). Irakurlearengan jakin mina sortu ondoren,
“nanoa” dela jakingo du (OBB:170). Alabaina, ez da nano arrunt bat: “burua panpina
batena dauka, janzkera ezohikoa (OBB:170), katu begiak dauzka, kolore oso bitxidunak
(OBB:170) eta hori gutxi balitz, hitz egiterakoan “kioak” ateratzen zaizkio(OBB:171)
barre eta soinu itsusiekin batera (OBB:173). Finean, karakterizazio honen
ezohikotasunak igurikimenak sortarazten ditu irakurlearengan, bere atentzioa
deskribapen hauen bidez finkatuz. Irakurle inplizitua islatzen duten estrategia
narratiboak, dudarik gabe.

E.3.5 Denbora narratiboaz.
G. Genette-k Figures III (1972) liburuan, errusiar formalistez geroztik onartzen
den Historia/diskurtso dikotomiatik abiatuz, narrazioetan ematen diren denbora erlazio
desberdinak berezi zituen. Historia mailan kontatzen diren gertakarietan iragaiten den
denbora eta kontaketa mailan dutenaren arteko erlazioak aztertuko ditu, segun eta zein
ordenu, iraupen edo maiztasunekin azaleratzen diren testuan.
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OBBen iragana da nagusi30. Maila narratibo desberdinak erabiliz, kontalari
tipologia aberastasun handi batez, lehenaldian gertatutakoak dira kontagai. Zentzu
honetan, anakroniak ugariak dira: atzerantz egindako jauziez, lehenaldiko gertakariak
laburpenak eginez azaleratzen zaizkigu, eszenen errepikapenak urriak direlarik.
Hala ere, M.Bajtin-ez (198931) geroztik testuan ematen diren denbora-erlazioak
espazio-erlazioekin duten korrelazioa aipatu izan da. Bi alderdi hauek harremanetan
jartzen dituen Kronotopo kontzeptuari eutsiko diogu jarraian, harreman hauek
irakurlearengan eduki dezaketen eragina neurtzeko asmoz. Irakurleak, testuak
eskaintzen dizkion denbora eta espazioak erlazionatu beharko ditu, ipuinen gauzatzea
burutu ahal izateko.
OBBi dagokionez, bi joera dira nagusi. Batetik, denbora/espazioak zehazki
aipatzen dira gehienetan, nahiz egiazko ala fikziozko toposak erabili. Beste joerak
irrealtasuna eta zehazgabetasuna ditu ezaugarri nagusi. Bereziki Post tenebras spero
lucem eta Esteban Werfell ipuinetan, denbora etenaldian geratzen da, horretarako
baliabide desberdinak erabiliz.
Lehenengo joera “errealistan” barneratuko genituzke: Camilo Lizardi...(1903an
kokatua Obaban), Jose Francisco (1925ean Obaban), Hamaika hitz... (Palenciako
Villamedianan, urte beteko epea kontatzen da negutik negura: nekazal urtea, ikusten
denez. Villamedianaz gain, inguruko herri eta bailaren izen ugari datoz testuan:
Valdesalce, Valderrobledo,...), Hans Mensher (Hamburgon, pintorearen heriotze
data,1927-7-23a, baino beranduago), Klaus Hahn (irailaren 2an Hamburgon, urtea ez da
zehazten ); Margarete, Heinrich (1934ko udazkenean Hamburgon), Ni Jean Baptiste
Hargous (867an Lorenan), Wei Lie Deshang (Annam mendien ondoan),...32.
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Iragan honi “iragan birtuala” deritzo Atxagak, hainbat kritika eta erreseinetan ikusi den moduan
(Atxaga, 1990b; Amena, I.: 1989; Argia 1210 zb,...).
Baudelaireren baieztapen batetik abiatuz (“Baudelairek esaten zuen nahikoa zala infinituaren
ideia bat egiteko itsasoaren kilometro bat ikustea” in Atxaga, 1990b: 17), edozer gauza koka daiteke
iragan honetan. Helburu naturalista oro baztertuz, belaunaldi baten kronika (Rius, I.: 1993) egiten da
OBBen, espazio (Obaba) eta denbora (iragana) fiktizioak sortuz, efektu oso “errealistak” sortzen
direlarik.
Iragan honetaz hitz egitea, askotan, fatalitateaz hitz egitea izango da. (ik. Atxagaren
deklarazioak, J.Mora: 1995ean).
31
Bajtin, M., 1989, Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus
32
Gaztelerazko itzulpenean kronotopoa zehatzagoa da. Esate baterako, Esteban Werfell ipuinean,
euskarazkoan ez bezala, data aipatu egiten da: 1958-2-17. Orobat Margarete, Heinrich ipuinari
dagokionez: gaztelerazko aldakian Hamburgo hiria aipatzen da esplizitoki. Badira, bestalde, zehaztasun
horietan hainbat datu “okerrak” direnak: Ni Jean Baptiste Hargous ipuinean, adibidez, 867an gertatu
zela esaten da, eta hau ezinezkoa da Lotario Igoa izan baitzen normandarren aurka Frisian borrokatu
zena, eta 867rako hila baitzegoen. Okerreko keinua, dakusagunez, irakurleari. Prozedura honekin,
narrazio literarioen fikziozko izaera da azpimarratu nahi dena.
Hauen ondoan Hans Mensher ipuinean margolariaren heriotza datak (1923-7-27a) duen
sinbolismoa azpimarratu nahiko genuke. Testuan egiten zaizkion aipuengatik (OBB:297) eta
margolariaren erotasunarengatik, V.Van Gogh-ekiko erreferentzia garbia da. Honek, 1890eko uztailaren
27an egin zuen bere buruaz beste, data hau Ziutateaz nobelan etengabeki aipatzen delarik, beste hainbat
xehetasunekin batera (Theo anaia, belez jositako galsoroak,...etab...).
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Dakusagunez, irakurleari egindako keinu hauetan, garai eta espazio zehatzetan
zehar murgiltzeko aukera eskaintzen zaigu. Bertan irudikatzen den unibertsaltasunean,
liburuei esker edozein lekutara bidaia gaitezkeela baieztatzen da, jakina denez, tradizio
guztia eskura baitaukagu:
Pues ya se sabe que hoy en día, en pleno siglo veinte -y ésta sería
una de las características de la modernidad- todo el pasado literario, ya
sea el de Arabia, ya el de China, ya el de Europa, está a nuestra
disposición; en las tiendas, en las bibliotecas, en todas partes. Cualquier
escritor puede así crearse su propia tradición. Puede leer Las mil y una
noches un día, y al día siguiente puede leer Moby Dick o La
Metamorfosis de Kafka... y esas obras, el espirítu que ellas transmiten,
pasarán inmediatamente a su vida y a su trabajo como escritor.
No hay, hoy en día, nada que sea estrictamente particular. El
mundo está en todas partes, y Euskal Herria, ya no es solamente Euskal
Herria, sino -como había dicho Celso Emilio Ferreiro- el lugar donde el
mundo toma el nombre de Euskal Herria. (Atxaga, B., 1990:376-377)
Intertestualitateaz hitz egiterakoan baieztapen honetara itzuliko garenez,
kronotopoari dagozkion xehetasunekin bukatzeko, gorago esan bezala, zehazgabetasuna
eta irrealtasuna nagusi duten ipuinetara itzuli nahiko genuke.
Post tenebras spero lucem ipuinean bada 1982ko aldakitik 1988ra kronotopoari
dagokion berritasun aipagarria: pausuen kontaketaren testu-estrategiarena, hain zuzen
ere (ik. T. Sepúlveda: 1992). Estrategia honen garrantzia, hain da handia, non
maistraren bakardade izugarria adierazteko, normalean espazioa neurtzeko erabiltzen
diren baliabideak aipatzen diren. A. Azkorbebeitiak honako hau dio honi buruz:
(urratsen kontaketa) Hasiera batean, hau da, maistra herriko
eguneroko bizitzan -gizartearen, kulturaren espazioan- murgildurik bizi
denean, bizimodu horren monotonia apur dezakeen edozerekin (...) eta
bere “lagunik lagunena”ren gutunik jasotzearekin itxaropentsu, urratsak
kopuruz guti dira: 130 pausu+ 40 + 80 = “denetara berrehun eta
berrogeitahamar pauso” eskolatik itzultzean, 700 pausu + 300 + 500 =
“denetara mila eta bostehun pauso” (...); aldiz, asko dira narrazioaren
giltzarria den unea iristean, hots, bere urtebetetzean (...). (1996:124)
Hamasei mila pausotara iristen da kontalaria (OBB:55), bere etsipenaren
adierazgarri den estrategia honekin irakurlea hunkituz. Honekin bat, zenbait kasutan,
esplizituki adierazten da maistrarentzat egunen luzea: “kristalaren bestaldeko neguak
ere denborarik gabea baitzirudien” (OBB:45).
Esteban Werfell ipuin intimista eta guztiz lirikoan denbora adierazteko
erabiltzen dituen baliabideek espazio ezohikoan murgiltzen dute irakurlea. Bertan bi
plano narratibo dauzkagu: lehenengo planoan diegesi mailatik at dagoen narratzaile
batek, diegesi mailan dagoen Esteban Werfell izeneko pertsonaiak bere bizitzaz egiten
duen “memorandum”a kontatzen digu (OBB:71). Diegesiz kanpoko narratzaileak
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etengabeko foku mugimenduak egiten ditu ipuinean Estebanen pentsamendu eta
sentimenduak azaleratuz eta honek ikus ez ditzakeen elementuak adieraziz (“ohartzeke
zisneek putzuan zerabilten zalapartaz” (OBB:82)).
Era berean, narratzaile guztiahaldun honek, askotan Estebanen jarreren
interpretazioak ematen dizkio irakurleari (“Hamalau urteko Esteban hura (...) ez zen
oso lur txarra Maria Vockelena bezalako fantasia batentzat” OBB:92).
Estebanen pentsamenduez zipriztindurik geratzen den narratzailearen
kontakizuna, estiloz ere hala suertatzen da, zehar estilo askea delakoan hainbat pasarte
dauzkagularik (“Oro har, ponperia kutsu bat antzematen zion hasiera guzti hari. Has
zitekeen ostera, egindakoa zirriborratuz, baina ez, hori bere usadio txukunen aurka
zihoan, ...Eta gainera, zergatik ahalegindu hasiera on baten atzetik? OBB:72,
“Memoriari konkretutasuna atsegin zitzaiola esatea, hori ez zen zuzen idaztea.(...) Baina
hala beharko zuen, segitu egingo zuen OBB:74).
Baina Memorandum hitzak esaten duen moduan, Memoria da ipuin honen
giltzarria. “Leihora txori galduen modura etortzen diren pentsamenduek” beteko dute
Werfellen hamabigarren kaiera. Oroimen ahalegin honetan, bere pentsamenduetan
barneratu ahala, espazio-denborarik gabeko gune batean sartzen da kontalaria.
Gaztelerazko itzulpenean maiuskulaz izendatzen den “Cabo Desolación”33-ek
adierazten digun moduan, espazio eta garai bizituez mintzo zaigu narratzailea.
Esteban Werfell-en kontaketa barneratzen duen narrazioak data zehatza eduki
arren (1958-2-17a), honen iraupena ez zaigu zehazki adierazten, sinbolo eta metaforaz
baizik. Zentzu honetan, argiaren aipu eta aldaketek deskribatzen digute igarotako
denbora eta kontalariaren aldartea: leihotik at dagoen parkea euripean eta ilun dago
hasieran (OBB:70), urdintzen (OBB:93) eta estaltzen doa memoranduma idatzi ahala
(OBB:97), bukaeran itzalak direlarik nagusi (OBB:107). Hasiera batean larridura ematen
zuen parkearen iluntasuna bukaeran ez da larria suertatuko (OBB:107). Protagonista
“barrenak hustuta” geratu da.
Argiaren aldaketek, dakusagunez, denboraren iragaite zehatza baino gehiago
“bizitutako” denbora bat, oroimenarena, adierazten digute. Werfell-ek bereiziko duen
bezala:
Denbora arruntaz kanpora, diot, eta uste dut zehatza naizela hori
esatean, zeren niretzat, bi denbora mota baitaude. Bada denbora mota bat,
nik arrunta deitzen diodana, apurka apurka aurreratuz eta sekula atzera
egin gabe joaten sentitzen duguna.(...). Ordea bada beste denbora bat (...)
Denbora buhames bat edo, hala nahi bada, denbora erratua, jeneralean
ametsetan bakarrik agertzen zaiguna. Ametsetan ez dago egunik, ezta
aste edo urterik ere.
33

Prozedura bera darabil gaztelerazko itzulpenean Klaus Hahn ipuinean ere, irailaren 2ko egun horrek
protagonistarentzat duen garrantzia: “Cambiar de Vida”, “Nueva y Gran Etapa” (OBB:347) edo “Día
Decisivo” (OBB:349) adierazpideez nabarmentzen du. Maiuskula hauek, dudarik gabe, irakurleari egiten
zaizkion keinuak dira.
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Eta esna gaudela ere gelditu ahal gara denbora arruntatik kanpora,
beste denbora buhamesaren mende. (OBB:104).
Denbora arruntetik egindako ihesek gutxi irauten dute, amets bat, oroimen bat,
...edo “agerpen” bat. Justu pertsonaiari txikitan lehenengo aldiz elizan sartu zenean
gertatu zitzaiona. Irakurleari eskaintzen zaizkion deskribapenekin, egun hartako pasarte
fantastikoa denbora arruntetik at dagoela iradokitzen zaio. Denboraren gelditasun eta
etena adierazten dute “tanta lodiek zintzilik zirauten armiarma sareetan34” (OBB:82)
irudiak, edo apaizak Elizako kandelari buruz egindako baieztapenek: “Esan nahi dik,
hasi zen bera- gu orain ikusten ari garen argi berbera ikusi zutela gure aitonek, eta baita
gure aitonen aitonek ere, eta berdin aurreko denak. Horixe duk eliza, Esteban, lagunarte
haundi bat, denborarik ez duena” (OBB:84) (azpimarra geurea da).

E.3.6. Bikoiztasunaren alderdiak: maila narratiboak, dobleak, ispiluak.
J.L. Borges-enak dira Literatura Fantastikoak darabiltzan prozeduren zehaztapen
hauek:
a) Testu nagusi baten barruan txertatzen den bigarren testuaren teknika.
b) Errealitate eta ametsaren arteko nahasketa.
c) Dobleen erabilera.
Prozedura guzti hauek OBBen agertzen dira eta baliabide hauetatik batzuk ala
besteak erabiliz bikoiztasuna da, oinarrian adierazi nahi dena; literaturaren beraren
“simulakro” statusa, alegia (ik. Braudillard).
a) Maila narratiboei buruzko xehetasunak.
Maila narratiboari dagozkion bikoiztasun edo istorio txertaketak liburuaren zati
desberdinetan topa ditzakegu. Lehenengo zatiko ipuin guztiek (Hamaika hitz... ere zati
honetan sartuz35) istorio bat barneratzen dute. Lehenengo maila batean transkribatzaile
hutsa den narratzailea (liburuaren lehenengo bi ipuinetan) edo diegesi mailatik at
dagoen narratzaile guztiahalduna badaukagu, bigarren maila batean, beste istorio bat
kontatzen duen pertsonaia daukagu. Berdin esan genezake Azken hitzaren bila osatzen
duten ipuinez: lehenago esan bezala, narrazio testuinguru-emaile batean barneratzen
baitira. Idazketa bera da, dudarik gabe, prozedura honekin azpimarratu nahi dena (ik. D.
Villanuevaren “kontatzeko modu fenomenikoa”).

34

Tanten metafora guztiz presente dago liburu guztian: Villamedianara iristean “argi alanbreak tanta
lodiz” beteak agertzen dira (OBB:133), edo Pitzadura bat elur izoztuan ipuinean “tanta moreak ikusten
zituen kableetan” Mathias enamoratuak (OBB:348).
35
Hamaika hitz ... ipuinean ezin da hertsiki esan kontaketa nagusiaren barruan beste ipuinak barneratzen
direnik. Hala ere, narratzaileak “hitzaurre” deritzen hasierako bi kontaketek (Borges-en Funes el
memorioso-n bezala gehiegi gogoratzen zuen gizonaren kasua edo memoriarik gabe geratutakoarena)
nolabait kontestualizatu egiten dute Gaztelako herrian kokatutako ipuinaren kontaketa.
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Kontsiderazio orokor hauen ondoren, maila narratiboen erabilera deigarria duten
zenbait ipuinez oharrak egin nahiko genituzke.
Post tenebras spero lucem eta Esteban Werfellen, lehenengo bi ipuinetan ez
bezala, kontalaria ez da transkribatzaile huts, diegesi edo fikzio mailatik at kokatua
dagoen ahotsa baino. Bietan, pertsonaia nagusienak, maistra eta Esteban Werfell-ek,
egunkariak (kaierak) idazten dituzte, beraiek direlarik, aldi berean, testu hauen hartzaile
diegetikoak (narratarioak, beraz). Kanpoan kokatua dagoen kontalariak, pertsonaien
bizitzaz gainera, azalpen eta iruzkin ugari egiten dizkio irakurleari, askotan, pertsonaiek
berek ikusten ez dutena adieraziz eta garrantzizkoak diren informazioak emanez:
“Libretan egiten zituen apunteak otoien lekua betetzen zuten neska gazte haren bizitzan;
baretu eta bere ohizko murmurioetara bihurtzen zuten bere bihotz nahastua” (OBB:43);
“Maistrak gizon ttiki zeritzan, baina ez zukeen hori pentsatu izango mutilak han egiten
zituen teatroak ikusi ahal izatera” (OBB:49); Esteban Werfell ipuineko adibide bat
aipatuz: “Zisne bat makakorroka ari zen txabolako atean (...). Baina une hari
zegokionez, ez zitzaion ardura leihoz harantz gertatzen zena”.
Hurrengo ipuinaren bikoiztasun narratiboa (Gauero aterako nintzateke
paseatzera) bi narratzaile desberdinek (Katharinak eta Mariek) egiten dituzten
kontaketetan datza. Azalpen hauetan, itxuraz erlaziorik gabeko bi kontaketa hauek,
funtsean motibo narratibo beretik abiatzen dira: Katharinaren bakardadea Sebastian tren
gidariaren urruntasun eta ahanzturari badagokio, tren berean eramango dute Marieren
Kent zaldia Hamburgora. Ipuinen lotura, eta irakurleari keinua adierazten duen
elementua, bigarrenean aipatzen da: “Maistra Katharina treneko gizonarekin ikusi
zuela” (OBB:120) adierazten denean. Atxagaren zenbait poesiatan ez bezala (ik. J.J.
Lanz: 1990: 29), trenak, kasu honetan, pertsonaien ilusioen zapuztea adierazten du.
Hans Menscher margolaria protagonista duen ipuinean ere, garrantzizkoa da
maila desberdinen erabilera. Bere lorategian pertsonaia eta paisaia arabiarrak, beraietan
“zinez, benetan, animaz bezala gorputzez” (OBB:281) egon izan balitz bezala
margotzen zituen pintorearen istorioa, begira dagoen batek kontatzen du (“paseatzaile”
deritzo bere buruari) 1go (diegesi barneko narratzailea) eta 3.pertsona (diegesiz
kanpoko narratzailea) erabiliz.
Alabaina, mailak konplikatuz doaz, narratzaile honek Der Vogel aldizkariko
kronikara jotzen baitu istorioa argitzeko asmoz. Horrela, hasiera bateko narratzailea
narratario bihurtzen zaigu (kronikaren irakurlea den heinean), kazetaria bihurtzen
delarik, orduan, narratzaile berria. Lehenengo mailako narratzaile (paseatzaileak)
iruzkin metanarratiboz harilkatuko ditu kronika-pasarteak, bere buruari egiten dizkion
itaunketen atzean irakurleari igortzen dizkionak daudelarik.
Azkenik, Margarete-Heinrich ipuinak erabiltzen duen teknika bikoitzaileaz ohar
batzuk egin nahiko genituzke. Ipuin honen hasiera guztiz metanarratiboa da: hasieratik
bertatik testuak irakurle bat irudikatzen du, narratario bat, beraz. Narratario honi,
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ipuinaren idazketaren gainean hausnarketa egitera gonbidatzen zaio, beronen
fikziotasuna behin eta berriro azpimarratuz.
Eman dezagun, oraintxe bertan hasten ari den hau istorio edo ipui
bat dela, (...). Eta egin dezagun kontu, hartara hipotesia borobilduz,
Heinrichi tren estazio batean hil zitzaiola (...). Bada, gauzak hola, zilegi
izango zaigu, noski, Heinrich (...) portuko kaian zegoela
ziurtatzea.(OBB:313)

Idazketa, beraz, hipotesi baten garapen gisara aurkezten digu narratzaileak, eta
halaxe azpimarratzen zen ipuin honen lehenagoko aldaki guztietan hasieran zetorren J.
Santeuil-en (1630-1697) aipuarekin (“Literatura ez da hipotesi mingarri baten
bilakaera baino”). Gauzak horrela, hipotesia garatu ahala, istorioa sortzen den heinean,
kontaketak berak gorputz hartzen du, honetarako irakurleari “lizentzia” eskatzen
diolarik narratzaileak (OBB:314). Puntu honetatik aurrera, narratzaile honek hirugarren
pertsona erabiliz kontatzen du istorioa, era guztiahaldun batean iruzkin eta informazioak
emanez irakurleari. Hauen artean, bukaeran bertan aipatzen den Walker amorantearen
homosexualitateari buruzko liburua da informaziorik aipagarrienetakoa (“Ez zuen
susmatzen, orduan, bere bizitzako gertaerek hartuko zuten ospea : bere lagun izandako
Walter Veeser-ek idatziriko liburuagatik, batez ere (...); baina baita, apur bat, bere
istorioa asmatzen ari zelako itxura egin zuen idazle bati esker ere” OBB:322).
b) Dobleak.
Azpimarragarria da dobleek Atxagaren obran betidanik izan duten presentzia.
Kasurik argienak aipatzekotan, gogora ekar genitzake 1984an Siberia treneko ipuin eta
kantak izeneko bilduman argitaratutako ipuinetan aurki daitezkeenak.
Aipatutako bilduma osatzen zuten lau ipuinen hasieran “Egilearen oharra”
zetorren, bertan, trenean zihoazen lau bidaiariek ipuinak kontatzeari ekiten ziotelarik.
Kontalari hauen izenak: Atxaga, Atxagof, Mc Atxagen eta Atxagini ziren,
asteasuarraren bikoizketa literarioak, dudarik gabe, eta, besteren artean, J.L. Borges-en
Borges y yo gogorarazten digutenak.
Dobleen lehenengo agerpenetakoa Anfitrion-en mitoan badakusagu ere, biki
berdinen gaia izan da, antzinatean erabiliena (ik. J. Borgalló, 1994:1336). Gizakion
barne-mundua bere ardatz egingo duen Erromantizismoak erabiliko ditu baliabide
hauek, aipatutakoei, hainbeste etekin literario eman dituen bikoizketaren gaia gehituz.
Adituek diotenez (J.Borgallók Otto Rank-en lanak aipatzen ditu), Jean-Paul izan
zen erromantizismo alemaniarrean bikoizketaren gaia lehenengoz erabili zuena,
gertakari honek, bereziki Hoffmann-en obretan eragin handia izango zuelarik (Der
Sandmann-eko Coppelius/Coppela adibide garbiak ditugu).
36

Borgalló, J. (ed.), 1994, Identidad y alteridad. Aproximación al tema del doble, Sevilla, Alfar

64

Atxagak gogoratu duenez (1982b:78), bikoizketaren oinarrian, funtsean guztiok
dauzkagun alde arrazional eta irrazionala biltzen dira, edo beste hitzetan esateko, Freudez geroztik gizakion psikearen egituran bereizten diren alderdiak.
Klaus Hahn ipuinean, protagonistaren eskizofrenia37 barruan daraman anaia
Alexander-en ahotsarekin irudikatzen da. Ahots hau ez da Atxagaren lanean Bi anai
nobelaz geroztik hainbestetan erabiltzen duen (ik. Gizona bere bakardadean, Zeru
Horiek, Behi euskaldun baten memoriak,... ) kontalari-barruko ahotsen antzekoa38. Kasu
honetan hain da nabarmena protagonistaren eromena non ahotsa baino gehiago
“gorputzez barruan sentitzen duen anaia” bihurtzen baita, hitz egiteaz gainera, ostikoak
ematen dizkiona: “Altxa hadi segituan! (...) Eta Alexanderrek ostiko eman zion saihets
batean” (OBB:311).
Hala ere, ipuin honetan barruko ahotsa bezain garrantzizkoak dira bertan
barreiaturik dauden beste sinboloak. Hala nola, ispiluak (“Bigarren aldiz egun hartan,
espilu obalatuak osorik hartu zuen, eta, goizean bezala, baietz egin zion buruaz”
OBB:307; “(Klausi) fusila eskuetatik joan eta lurrera erori zitzaion. Baita espilu
barrukoari ere. Biak mozkortu xamarrak zeuden” OBB:308); eskapareetako beirak
(“‘Zer moduz, Hanhn?’ Loredendako kristalari hitzegitea joera nabarmena zela adierazi
zion Alexanderrek” OBB:296); jatetxeko zutabe doratuak (“Errestauranteko zutabe
doratu batek bihurtzen zion irudi deformatuan ere antzeman zitekeen mantxa”
OBB:303), eta bereziki, behin eta berriro aipatzen den arraien metafora. A.
Aizkorbebeitiak argiro adierazi duenez (1996:126) arrainaren metafora honekin
protagonistaren egoera gero eta itoagoa adierazi nahi da, bere aztorapena areagotu
egiten delarik jatetxean ondoan daukan arrain ontziaren ikuspenarekin (“Arrain
tropikalak (...) zuzen begiratzen zioten, larderiaz. Zergatik hitz egin zuen horrenbeste?
(...) Ez, bere adimena ez zen arrain batenaren adinakoa” (OBB:305).
V. Propp-ek aztertutako narrazio miragarrietan bezala,
ispilua dugu,
39
zenbaitetan , autokontzientziarekiko hausnarketa irudikatzeko narratzaileak darabilen
elementu nagusiena (ik. I. Aldekoa:1992; J. Kortazar:199640). Bestetan, ispiluak,
37

Beste eskizofrenia adibide argia Ziutateaz-eko (1976) Scardenalli tiranoan topa dezakegu (ik. Hölderlin
poetari dagokion “Scardanelli”).
38
Mintzo bikoitz bat bereizi beharko genuke Atxagaren testuetan. Batetik, norberaren nortasunaren
baitan bereizten diren alderdi desberdinen metafora den mintzoa, nagusiki azken nobeletan erabilia eta
OBBen adibide gutxi eduki arren BEBMen azterketarako funtsezko bihurtuko zaiguna.
Bestetik, naturaren ikuspuntu panteistan oinarriturik, indar eta lege ezkutuen adierazbide izango
litzatekeen ahotsak osatzen duena. Ahots honek, gizakia-natura arteko lotura banaezin eta organikoari
egiten dio erreferentzia (ik. Aguiar e Silva, V.M. op.cit.323), egile erromantikorengan guztiz presente
dagoelarik:
(...) iniziatuak naturaren ahotsa entzuten du arbola, sasi, lore, mendi eta urmaeletatik
soinu miresgarrien bitartez, ikertu ezineko sekretuei buruz mintzo dena...(Hoffmann,
E.T.A.,1992, Ipuin fantastikoak, Ibaizabal, 110.or.)
Animaliak dira, gehienetan Mintzo honen bidez espresatzen direnak (ik. Bi anai), baina ez beti.
39
Esteban Werfell; Klaus Hahn; Hans Menscher (koadroa); Post tenebras spero lucem eta Margarete,
Heinrich ipuinetan.
40
“Zinematik ispiluetara” in Pott bandaren olertia. Oroimenaren eszenatokiak (argitaratzear)
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estetika errealistaz harantzago, mundua simulakro eta itxurapean mugitzen dela
baieztatzen du: Dayoub, Bagdadeko morroia-n zazpi ispilutan irudikatzen den
morroiaren imajinari esker, honek heriotzatik libratzea lortzen du. J.Gabilondok
(1991:1272) “kopiaren semiotika” deritzon honetan, estetika postmodernoan gailendu
den joera adierazi nahi da.
Alabaina, ispiluekin batera zerua da OBBen irakurleari etengabeki mezuak
igortzen dizkion beste elementua. Zeruaren koloreak, tradiziozko herri ipuinetan bezala,
protagonistarengandik hurbil dagoen arriskua adierazten du (maistra Mugatseko
morroiarekin afaltzera zihoanean “beneno kolorea zeukan zeruak” (OBB:59); Camilo
Lizardik ere Javierri aurre egin behar dionean honako hau dio: ”ceru urbil eta itogarri
arec ez zidala ecarrico batere onic sentitzen nian eta ala izan “(OBB:21); zeru urdina
ikustean seinale ona dela pentsatzen du Klaus Hahn-ek OBB:291, etab... luzea).
Bestetan, zeru hori, pertsonaia desberdinen aldarte aldaketen ispilu bihurtzen da:
Villamedianan kokatutako ipuinean, eguraldiarekin eta zeruaren kolorearekin jakin
daiteke nola sentitzen den protagonista41.
Dobleen atalarekin bukatzeko Margarete-Heinrich, biki berdin-berdinen kasua
gogora dezakegu berriro. Aipatu ditugun dobleen adibide hauek, J. Borgallók (1994:11)
literatura modernoan egozten dien funtzioarekin bat datoz: doblearen agerpenak
heriotza gertu dagoela iragartzen digu.

c) Ametsa.
Lehenago gogoratu den bezala, ametsa eta errealitatearen nahasketa zen J.L.
Borges-ek literatura fantastikoa sortzeko aipatzen zituen baliabideetako bat. OBBen
agertzen zaigun ametsa Montevideoko osabak egiten duena da, eta dakigunez, bertan,
Axularren eskutik, plagioa jotzen da euskal literaturaren (eta euskararen) sustapenerako
bide egokitzat.
Ilunpe eta piztiaz betetako basotik barrena, Danteren Divina Comedia plajiatuz,
kontalariak Axularrekin (Dantek Virgiliorekin egin zuen moduan) hitz egiten du.

41

A. Azkorbebeitiaren iritziz (1996:125), Atxagaren azken nobelan (Zeru Horiek, 1995) edo lehenago
argitaratu zen Zeruak kontaketa laburrean, argiagoa da zeruaren itxura aldaketek protagonistaren barne
aldaketekin duten harremana. Irakurleak sinbolo guzti hauek kontuan hartu behar ditu baldin eta
pertsonaia nagusiaren bilakaera ulertu nahi badu. Honela mintzo zen Atxaga bera 90-1-31n J. Ros-ek
egin zion elkarrizketa batean:
De todas las esencias soñadas el del cielo es el más perfecto. Se trata de un lugar que
además de estar asociado a la luz, a las nubes y a las estrellas, tiene la virtud de ser el más
inmaterial e indefinido de las geografías. Es tan inalcanzable a nuestra comprensión que actúa
como un espejo.” (Azpimarra geurea da)
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Alabaina, euskal mitologian hainbeste aldaki dituen elezaharra gogoratuz, Sarako
apaiza itzal bat besterik ez da42.
Amets honetan deigarriena, eta irakurlearen begietara guztiz nabarmena
suertatzen dena, Axularrek kontalariari ematen dizkion pikoak dira. Ametsaren mugak
gaindituz, esnatzerakoan eskuetan dituen pikoek ematen diote ahalmena plajiatzeko
metodoa garatu ahal izateko (OBB:339). Batek baino gehiagok gogoratu duen bezala,
Coleridge-ren loreak piku bilakatzen dira OBBen43.
F) Bigarren graduko literaturaz: Intertestualitatea OBBen.
Guztiz presente dago intertestualitatea OBBen, ez bakarrik praxi literarioan,
baita berari buruzko erreferentziatan ere (ik. OBB:386).
Irakurle inplizitua irudikatzerakoan, testu-estrategia nagusienen artean
intertestualitatearena aipatzen genuen. Arrazoia bistakoa da: testu batek beste testuei
egiten dizkien erreferentziez jabetzeko, gaitasun eta ezaguera zehatzak eskatzen zaizkio
irakurleari, bere igurikimen horizontea guztiz baldintzatzen dutenak. Harreraren
Estetikaren oinarri estetikoei jarraiki, irakurtzerakoan horizonte fusioa ematen dela
esango dugu: testuak eskaintzen dion horizontea irakurleak berak duenarekin batu
egiten da, literatur lan ororen funtsa nagusiena, hots, irakurria izatearena, gauzatuz.
Zentzu honetan, irakurketa bakoitza berezia eta besteekiko desberdina da,
irakurri ahala, eduki eta horizonte desberdinez jabetzen baikoaz (H.R. Jauss, 1987: 77).
1967an, M. Bajtin-en teorien eraginpean, J. Kristeva kritikaria intertestualitate
kontzeptuaz mintzatu zen lehenengo aldiz. Kritikari honen definizioak aldatuz joan
badira ere, funtsean honela definitzen zuen testu orok duen testuartekotasuna:
El significado poético remite a significados discursivos distintos,
de suerte que en el enunciado poético resultan legibles otros varios
discursos. Se crea así, un espacio textual múltiple .(...) Denominemos a
este espacio intertextual. (Kristeva, J., 1977:6744)

42

Elezaharrek diotenez, preso zegoen kobazulotik ihes egitean, itzala lapurtu zion deabruak Axularri (ik.
J.M. Barandiaran, 1994, Mitología del Pueblo Vasco, Donostia, Ostoa, 68-72).
43
Halaxe mintzo zaigu J.L. Borges “La Flor de Coleridge” n:
El primer texto es una nota de Coleridge; ignoro si éste la escribió a fines del siglo
XVIII, o a principios del XIX. Dice, literalmente:
“Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como
prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su
mano...¿entonces, qué?”. (J.L. Borges, 1985, Prosa completa 3, Barcelona:
Bruguera, 22.or.)
Azpimarratzekoak dira idazle argentinarrak “ El Sueño de Coleridge” saioan ametsek hainbat
idazleren kasuan (Coleridge, Stevenson,...) izan duten “errebelazio” funtzioaz esaten dituenak.
44
Kristeva, J., 1977, Semiótica I y II, Madrid, Fundamentos
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Beraz, testu oro, tradizio literario batean barneratzen dela esango dugu,
irakurlegoaren konpetentzia eta gustu literarioak definitzen dituena. Hau horrela izanik,
irakurri ahala, gure esperientzia literarioa irakurketa berriekin aberastuz goaz, azken
irakurketak ere gure horizontean barneratuz. Hau dela eta, J.L. Borges-ek, idazle
bakoitzak bere aurrekariak sortzen dituela esango du Otras Inquisiciones-en.
Intertestualitatearen inguruko azken teorizazio garrantzitsuenetakoa, G. Genette
kritikari frantsesak egin du Palimpsestos45 liburuan. G. Genette-rentzat, testu guztiek
ezkutuki edo agerian beste testuei egiten diete erreferentzia (1989:9), erlazio honi
(terminologia kritikoa zabalduz) transtestualitate deritzolarik.
Bost motatakoa izan daiteke transtestualitate hau:
a) Intertestualitatea: Intertestua esplizituki azaltzen denean testuan (hau da,
zitak, plagioa, zeharkako aipamenak,...)
b) Paratestualitatea: testuari egiten zaizkion iruzkinak (sarrera, tituluak,...)
c) Metatestualitatea: beste testuei egiten zaizkien iruzkinak.
d) Hipertestualitatea46: testuek oinarrian duten testuari (hots, hipotestuari)
lotzen duten erlazioa, lotura hau ez delarik inoiz iruzkin mailakoa. Hemen
sartuko lirateke, besteak beste, parodia, pastitxea, transposizioa, imitazioa,
elaborazioa,....etab.
e) Artxitestualitatea: testuak genero, estilo,...kategoriekin dituen harremanak.
Behialako intertestualitate kontzeptua da, Genette-ren eskeman zehazten dena.
Terminologia oparotasun horren atzean, gauza berriak baino gehiago, gauza berei modu
sistematikoagoan deitzeko ahalegina dago47.
Pasa gaitezen, ohar teoriko labur hauek egin ondoren, OBBen transtestualitatea
argitzera.
F.1) Atxagaren unibertsotik kanpoko transtestualitatea:

45

Genette, G., 1989 (1982), Palimpsestos, Madrid, Taurus
“ (...) Toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto anterior A (que llamaré
hipotexto) en la que se injerta de una manera que no es la del comentario” (Genette, G, 1989:15). Zentzu
estu batean, testu guztiek beste aurreko testuei erreferentzia egiten dieten neurrian, literaturlan oro
hipertestu kontsidera daiteke.
47
Hau horrela izanik, eta orainartean sailkapen horretako elementurik erabili dugula gogoratuz (ik.
Paratestualitateari dagokion atala), Genette-ren eskema jarraitu dugu liburuaren erlazio transtestualak
zehazterako garaian. Hala ere, ohar bat egin beharrean gaude, izan ere, orain arteko iruzkinetan
intertestualitate hitza erabili baitugu gehienetan hipertestualitatea delakoa adierazteko. Prozedura
honekin ez dugu inongo ilogikotasunean erori nahi izan, azken batean, terminologia kontua baita
eztabaidagaia. Beraz, argi gera bedi, intertestualitate hitzaren erabilera argitasun irizpidez eragindakoa
dela, Genette-ren transtestualitate hitzak hedadura urriagoa baitu eta, gainera, nahasgarriagoa suertatzen
baita.
Beraz, G.Genette-rentzat Transtestualitate dena, Kristevarentzat intertestualitate da, bietan
oinarrizko baieztapen hau delarik abiapuntua: literatur testu guztiek beste testuei egiten dietela
erreferentzia, testuartekotasun hau literaturaren izaera ontologikoaren oinarrian dagoela onartuz.
46
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Dagoeneko 1984an, J.Juaristi irakasleak Atxagaren intertestualitateaz ziharduen
honako baieztapen hau egin zuen:
No existe una literatura vasca (ni dos), sino incontables literaturas
vascas. Tiempo vendrá en que descubramos, por ejemplo, que Bernardo
Atxaga fue un simbolista francés pervertido por Ezra Pound, que
aprendió algo de árabe con Borges (¿o fue con Burgess?) y se dejó
seducir finalmente por una estirpe de bersolaris de su pueblo natal.48
Espainian nahiz atzerrian OBBez mintzatu diren kritikari eta ikertzaile gehienek,
liburuaren alderdi nabarmen hau azpimarratu nahi izan dute. Herrialde desberdinetako
harrera-kritikoaz egin ditugun laburpenetan, behin eta berriro azaleratuko dira OBBen
intertestuak49.
Esan daiteke, orokorrean, bi prozedura darabiltzala Atxagak
bereziki
XIX.mendeko tradizio literarioarekin lotzen duen intertestualitate hau irakurleari
iradokitzeko: lehenengoa, irakurleari zenbait “arrasto” utziz (tituluetan, izenetan,,...) ;
bigarrena, intertestu daitezkeenen egile eta testuen izenak zuzenean adieraziz
(Cocteauk atalean ikusi dugunez50).
Orain artean irakurle inplizituari buruz esandakoak osatzeko asmoz, bereziki bi
sailetan banatuko ditugun intertestuak aztertzeari ekingo diogu jarraian: Atxagaren
beraren lanari erreferentzia egiten diotenak batetik, eta literatur tradizioari erreferentzia
egiten diotenak bestetik.
Azken hauekin hasiz, A. Sobolewskak, OBB polonierara itzuli duenak, 1992an
Jagellonikako Unibertsitatean aurkezturiko tesinatik abiatuko gara. Tesinaren titulua:
“La intertextualidad y la metatextualidad en la composición de la novela Obabakoak de

48

Juaristi, J., 1984, “La literatura vasca: polifonía de intertextualidades”, Muga 38, 1984ko abendua, 6679, 79.or.
49
Espainiako kritikan aipatu diren intertestu hauetako batzuk gogoratu nahiko genituzke: Borges-en Odin
(Iglesias, A.: 1990), Mila gau eta bat gehiago edo Karterburiko ipuinak (Martin, S.: 1990), J. Cortazaren Las babas del diablo (González Espina, C.: 1989), Cocteauk ezagutzera emandako Heriotzaren
keinua izeneko ipuin sufia (Iglesias, A.: 1990; Martínez de Pisón, I.: 1989; Kaltzakorta, X.: 1988)),
Villiers de l´Isle Adam-en Itxaropena ipuina (Iglesias, A.: 1990; Aldekoa, I.: 1992; Kaltzakorta, X.:
1988)...
Hauen parean, OBBeko hainbat gai, metafora edo elementuren intertestualitatea ere nabarmendu
du kritikak: hegoak atera eta hegan egiten duen artzainarena G. García Márquez-en Un Señor muy viejo
con unas alas enormes ipuinarekin lotu dute (titulu bereko filmea ere badago F. Birri-k zuzendua
)(Amorós, A.: 1990) baina bereziki liburuaren azken ataletan dagoen antzarraren jokuaren metaforak
literaturaren ikuspuntu ludiko-oulipiarrarekin duen antza da azpimarratu dena.
50
Lehenago aipatuez gain, hona hemen liburuan azaltzen den idazle zerrenda oparotik hartutako zenbait
adibide: Hesiodo (137) ; Pascal, Rousseau, (150); Montaigne (159); Schwob, Chesterton (220); Balzac
(210); Lewis Carroll (386); Joubert (397); Robbe-Grillet, Faulkner, Saki, Buzati, Hemingway (337);
Hoffmann, Hardy, Pirandello (338),... Hauen ondoan, testu desberdinen izenak edo tituluak aipa
genitzake: Nana (273); Kamelien dama (354); Mateo Txistu (148); Blade Runner (178); “AD maioren
literaturae gloriam” (ik. Loiolako Inazioren Ad Maioren Dei gloriam) (270)
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Bernardo Atxaga”51 izan zen, eta beronen zenbait pasarte 1993an Luxia aldizkariaren
lehenengo alean argitaratu ziren.
Honako baliabide hauek darabiltza Atxagak, OBBen:
a) Intertestualitatea:
1) Aipua .
Bagdadeko morroia dugu liburuko aipu garrantzitsuenetakoa, izan ere, ipuin hau
lehenagotik existitzen zen ipuin mistiko sufi baten transkribapena baitugu.
Delako ipuina, 1923an Jean Cocteau-k (1889-1963) argitaratu zuen Le Grand
Ecart liburuan Lorezaina eta Heriotza izenarekin eta handik 30 urtera, J.L. Borges eta
A.Bioy Casares-ek burututako Cuentos Breves y estraordinarios52 izeneko antologian
berrargitaratu zen.
Alemanian M.Schönbach-ek (1992) Atxagari egin zion elkarrizketan, aurrekoez
gain P. Bogdanovich (1939) zinema zuzendariak ipuin honen gainean egindako pelikula
gogoratzen zen.
Hauekin batera, J. Kortazarrek (1989d) Lauaxetak ipuin honetaz egin zuen
bertsio poetizatua eta bere prosazko aldakia gogoratu bazizkigun, H.Franke-k, Holandan
argitara eman zuen artikulu batean, OBB irakurtzerakoan azaleratu zitzaion plagioaren
berri adierazi zuen53.
Ipuin honetaz gain, aipu gisara kontsideratu beharko genituzke Ezkontaurreko
izenez, Laura Sligo ipuinean azaltzen diren Amazonako txorien izen zerrenda zabala,
jatorriz, Cesar Calvo Iquitos-eko jakintsuak (ipuinean pertsonaia bihurtua, irakurleari
arrasto nabarmena utziz) idatzitako liburutik atereak baitira54.
Liburuan transkribatzen diren gainontzeko ipuinak egileak asmatutakoak
direnez, ezin dira “aipu” kontsideratu zentzu hertsi batean.

51

Argitara gabea eta A. Sobolewskak berak igorri diguna.
“El gesto de la muerte” in Borges, J.L. & Bioy Casares, A., 19893 (1957), Cuentos breves y
extraordinarios, Buenos Aries, Losada, 104
53
Internet-i esker eduki dugu affaire honen berri. Dirudienez, Bagdadeko morroiaren ipuina arras
ezaguna da Holandan, leku publiko askotan Pieter Van Eyck-ek (1887-1954) idatzitako Lorazaina eta
Heriotza poemaren estrofak transkribaturik agertzen baitira. Pentsamendu calvinistarentzat hain
garrantzizkoa den predestinazioaren kontua da poema honetan kontatzen dena, eta hortik, bere arrakasta.
Baina gauza da, P.van Eyck-ek ez zuela inoiz poema honen jatorria adierazi (Idrih Shah-ek moldaturiko
ipuin sufien antologia bat, alegia) eta hau dela eta, 1995eko ekainaren 10ean Trouw egunkarian argitaratu
zuen artikuluan, plagio salaketa hau egin zuen H.Franke idazleak. Idazle honek Atxagarekin telefonoz
hitz egin ondoren, aipatutako Borges-en antologiaren berri izan zuen, poeta holandarraren plagioa argitu
zitzaiolarik.
54
Atxagarekin izandako elkarrizketan jakinarazi zitzaigun datu hau.
52
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2) Laburpena:
Laburpenaren teknika darabil narratzaileak Cocteauk izeneko atalean. Bertan,
ipuin batek ona izan dadin beharrezkoak dituen ezaugarriez dihardute protagonista eta
lagunak. Behiala Other Society-koek55 egiten zutena imitatuz antolatutako saio honetan,
iruzkin metanarratiboek genero honen poetika zehatz bat azaleratu nahiko digute.
Hiru egileren ipuinak dira aipatzen direnak: A. Txekhov-en (1860-1904)
Logalea (1888); E. Waugh-en (1903-1966) Mister Lovedayren irteera (1936) eta G.
Maupassant-en (1850-1893) Koilarea (1887) . Alabaina, irakurleoi egiten zaigun keinu
intertestual honetan, lehenengo bi ipuinak amaierarik gabe azaltzen dira. Laburpena,
beraz, ez da osorik burutzen, eta hau ez da inongo kasualitatea.
Bukatzen ez dituen ipuinetan gune garrantzitsuena amaieran dago preseski: A.
Txekhov-en ipuinean, Varka neskamea nekatuta dago haurrarekin gauak lorik egin gabe
pasatzeaz eta itota hiltzea erabakitzen du. E. Waugh-en ipuinean, aldiz, Loveday jauna,
normala eta bihotz onekoa dirudiena, urte askoren buruan egun bateko baimenarekin
eroetxetik irteten denean, behialako sen hiltzaileari jarraituz, neska bat estrangulatzen
du.
Amaiera hauek ezabatzerakoan, ipuinen bukaera intentsua azpimarratu egiten
digu narratzaileak. Protagonistek ipuin onen ezaugarriei buruz esaten dutenari, bat
gehiago gehitu behar zaio: amaiera intentsu eta harrigarri batena.
Ipuinei buruzko metairuzkin hauetan, genero honen inguruko teoria oso bat da
irakurleoi kontatzen zaiguna. Ipuinen bukaeraren garrantziaz bat, genero honek
poemarekin duen parekotasuna aipatzen da (“biak direla labur, biak datozela antzinako
garaietatik OBB:222), antzekotasun honetan garrantzitsuena poemek/ipuinek gauza
esanguratsuez hitz egiten digutela delarik.
Beraz, ipuinak “gauza esentzialez mintzo direla esango da, “pasadizoez ez”
(OBB:222). Ez da zaila, ikuspuntu honen atzean ipuingintza modernoaren berritzaile
nagusienaren, hots, E. A. Poe (1809-1849) idazle iparramerikarraren poetika
antzematea.
E. A. Poe-ren ustez, ipuinak, bere laburtasunean, guztiz menderatzen du
irakurlearen gogoa, horretarako guztia “efektu” baten menpe jarri behar duelarik,
estetizismo oro baztertuz. Irakurtzeko griña sortarazi behar du ipuinak56.
Ikusten denez, narratzaileak puntu honetan adierazi dizkigun intertestuen bidez,
irakurlearengan eragin nahi duen teoria batez hitz egiten digu, testu-estrategia jakinen
bidez irakurle inplizitu zehatz bat baldintzatuz.
55

Atal honetan aipatzen diren Other Society-ko idazleak eta Foster Harris-en manuala joan den mendeko
erreferentzia ingeles benetazkoak dira.
56
Ik. Poe, E.A., 1973, Ensayos y críticas, Madrid, Alianza, 134.or. eta hurrengoak.
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3) Itzulpena.
A. Sobolewkak dioenez (1992:33), “Goizean” atalean protagonistak irakurtzen
duen osabaren itzulpena J.L. Borges-en Odin ipuinari dagokio. Osabak ematen dion
tituluan esplizituki adierazten da hau: “Odin edo azkenaldi honetan asko famatzen
duten idazle baten ipui laburra, neronek aurkitua eta itzulia” (OBB: 274).
Harrigarriena, segur aski, gaztelerazko OBBen itzulpenean ipuin honek izan
duen bigarren itzulpena izango litzateke.

b) Hipertestualitatea:
1) Parafrasia:
Dayoub, Bagdadeko morroia deritzon ipuina Bagdadeko morroia deritzonaren
parafrasi bat da, bukaera soilik aldatu zaiolarik. Beraz, Genette-ri jarraituz,
transformazio tematikoa da bereziki testu honetan gertatu dena.
Honen parean, kritikari askok jakinarazi dutenez, badirudi Aspaldi, artean gazte
eta berde nintzela ipuinean muskerraren kontuari hasiera ematen dion fotografiaren
handitzeak J. Cortázar-en (1914-1984) Las babas del diablo-ri egiten diola erreferentzi
intertestuala. Idazle argentinarrak kontatzen digun istorioaren gunea, kazetari batek
parkeko bikote bati egindako argazkia handitzean topatzen duen gaizkiaren irudian
dago. J. Cortázar-en ipuinean oinarritu zen, halaber, M. Antonioni zinema zuzendaria
bere Blow up (1966) filmean.
Transformazio tematiko-formala da, beraz, OBBeko testu honetan somatuko
genukeena
Puntu honekin bukatzeko, Hans Menscher eta Wei Lie Deshang ipuinen
transformazio tematiko-formalak izan daitezkeenak aipatu nahiko genituzke.
Azkenetik hasiz, argi dago, tituluan esplizituki hala adierazten baita (“Wei Lie
Deshang. Fantasia on the Marco Polo´s Theme”) ipuin honen jatorria Marco Poloren
idazkietan dagoela, berauetatik abiatuz, aldaketak (bariazio deritze berak) egiten
dituelarik57.
57

A. Sobolewska-rekin edukitako elkarrizketa batean esplikatu zuen Atxagak ipuinaren jatorria
(Sobolewska, A., 1993:17).
Atxagaren testua, Marco Polo-ren Viajes (Madrid: Akal, 1983) liburuko kapitulootan oinarritzen
da zehazki: XLII zenbakiduna (“Trata del valle donde viven el Viejo de la Montaña y sus asesinos” ) eta
XLIV.a ( “Cómo instruía a sus asesinos a hacer el mal”).
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Hans Mensher-i dagokionez, berriz, Alemaniako kritikan M. Tournier-en La
gota de oro liburuko (Alfaguara, 1988) “La leyenda de la Reina Rubia” kontsideratzen
bazen Atxagarenaren intertestu, X. Kaltzakortak (1988) eta J. Gabilondok (1991:1270)
besterik iradoki dute. Azken hauek J. Sarrionaindiaren Enperadore Eroa eta ekialdeko
tradiziotik edandako hainbat lan (besteak beste, M. Yourcenar-en Nouvelles Orientales
edo Opus Nigrum) aipatzen dituzte. J.Gabilondoren iritziz, jatorriz txinatarra dirudien
motibo hau sakonki erroturik dago egungo mendebaldeko narratiban (Velázquez-en
Meninas lekuko).
Dakusagunez, hainbeste joko ematen duen “intertestu” bilaketa honetan, hainbat
gai literarioren transformazio tematiko-formala da behin eta berriro errepikatzen
zaiguna. Hala ere, honek ez du esan nahi testuok egileak preseski kontuan hartu
dituenik bere testua idazterakoan. Interpretazio guztiak irakurketa diren heinean, geure
irakurle inplizituaz mintzo zaizkigu, eta zorionez, irakurketa (eta interpretazio
intertestualak ) amaigabeak dira. Azken batean, testu oro tradizio batean sartzen dela
onartuz ere, tradizio honetaz egiten den berridazketa genuke alderdirik interesgarriena.

2) Plagioa.
Latineko “plagiarius”etik eratorritako hitz honek, hasiera batean “lapurra eta
esklabu bir-saltzailea” adierazten zuela gogoratzen du A.Sobolewska-k (1992:30).
Plagio kontzeptua, originaltasunarenari kontrajartzen zaio. Dirudienez, plagioa zilegi ez
ezik aberasgarri eta onargarria ere kontsideratzen zen Errenazimendu eta
Neoklasizismoan. “Imitatio” delakoaren ildoan, ez zen infrakzio literariotzat hartzen,
eta idazleek harrotasun bera erakusten zuten plagiotik abiatutako lanen aurrean edo lan
“originalen” aitzinean58.
Erromantizismoak, bereziki XVIII. mendearen bigarren erditik hedatuz doan
“genio” kontzeptua dela medio, deitoragarritzat joko du plagioa. Atxagaren abiapuntua
honen kontrakoa izango da: originaltasuna ezinezkoa ez ezik59 funtsik gabekoa ere

Oparoa eta guztiz esanguratsua da Marco Poloren bidaiek literaturaren esparruan izan dituzten
aldaki, erreferentzia eta aipamenak. OBBeko unibertsotik gertuen dauden egileak soilik aipatzeko, hortxe
genituzke, esaterako, S. T. Coleridge poetak opioaren eraginpean idatzitako (amestutako) Kubla Khan
poema (1816), gerora 1952an J.L. Borges-ek “El sueño de Coleridge” izenekoan aipatua edo eta
I.Calvino-ren Las ciudades invisibles narrazioan (Barcelona: Minotauro, 19883 ), fikziozko Marco Polok
Kublai Kan enperadore tartaroari egiten dizkion hiri desberdinen deskribapenak.
58
Ik. honi buruz Wellek & Warren, 19694, Teoría literaria, Madrid, Gredos, 311-313
59
J.L. Borges-en baieztapen ezagunak gogoratuz:
También se le ocurrió que los hombres, a lo largo del tiempo, han repetido
siempre dos historias: la de un bajel perdido que busca por los mares perdidos una isla
querida, y la de un Dios que se hace crucificar en el Gólgota. (in El Evangelio según
San Marcos)
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kontsideratuko du (ik. Atxaga, B: 1990b), egun eskura daukagun tradizio guztiari muzin
egitea izango bailitzateke60.
OBBen, Villiers de l´Isle-Adam-en (1838-1889) Torture par espérance
ipuinaren plagioa egiten da Pitzadura bat elur izoztuan izeneko ipuinean (ik.
Kaltzakorta, X.: 1988; Aldekoa, I.: 1992, Iglesias, A.:1989).
Ipuin hau, lehenago azaldutako Plagiatzeko metodoaren adibide gisara aurkezten
zaigu. A. Sobolewska-k (1992:37) honako desberdintasunak ikusten ditu bi ipuinen
artean:

Villiers de l´Isle Adam

Pitzadura bat elur izoztuan

istorioa XVI mendean kokatzen da

istorioa XX. mendeko bigarren erdian
kokatzen da
Lotse (Nepal) inguruan

Zaragozako kartzela batean

Nahiz eta bi aldakietan istorioen arteko oinarrizko antzekotasunak egon, edo eta
pertsonaia nagusi/arerio eskema mantendu, kronotopoan sartzen diren aldaketa hauek
guztiz ezagugaitza bihurtzen dute plagioa.
Hori nolabait konpentsatzeko, A. Sobolewska-k iradoki duen bezala, irakurleari
zenbait “arrasto” ipintzen dizkio OBBeko narratzaileak:
a) Phillipe Auguste eta Mathias pertsonaien izenak, bi ipuinetan errepikatu
egiten dira. Halaber, euskarazkoan agertzen den “Vera” pertsonaiak, Villiers
de l´Isle-ren ipuin baten tituluari egiten dio erreferentzia.
b) Izen geografikoak: Villiers lakua.
Aipatu ipuinaz gain, bada, lehenagoko puntu batean esan dugunez, beste
plagiorik liburuan. Konkretuki, kontalariak Axularrekin daukan elkarrizketa, Dante
Alighieri-ren Divina Comediaren Lehenengo Kantua plagiatuz egiten da (bertan,
Dantek Virgilio-rekin zeukan elkarrizketa, OBBen “euskal Virgilio”rekin daukana
bihurtzen da).

60

Plagioaren erreibindikazio honetan, hainbat idazlerekiko erakutsi duen mirespenaz bat (ad. Ch. Nodieren (1780-1844) plagioak), Oulipo-ren eragina soma dezakegu. Atxagak berak elkarrizketa batean
zioskunez:
Cierto, pero a mi me influyó el grupo “OuLiPo”(...). Esta influencia ha
perdurado en mí hasta tal día como hoy. Por ejemplo, uno de los cuentos que van en el
libro se llama “Algunas reglas prácticas para escirbir un cuento en cinco minutos” o
“Método para plagiar”. Eso es situacionista, eso es de la vanguardia que sigue
existiendo: en Glasgow hay un grupo que se hace llamar “Los plagiaristas”. (Fernandez,
L., 1989: 115)
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3) Pastitxea.
Normalean ikuspuntu eta helburu polemikoarekin, jatorrizko testu baten estiloa
imitatuz egiten den testuari deritzo pastitxe.
OBBen, Finis coronat opus-en T. Gautier-ek (1811-1872) behiala idatzitako
Voyage en Espagne-ren (1845) estiloa imitatuz, egile frantsesak esan ez zituen
dantzariaren kontuak jartzen ditu bere ahotan.
4) Parodia:
Parodiari esker, beste baten estiloa imitatzen da, barregarri uzteko asmotan.
Testu literario zehatzak, beste autoreen estiloak,....parodia daitezke.
Plagiatzeko metodoan narratzaileak testu teoriko-literarioen estiloa parodiatzen
du, efektu komikoa sortaraziz. Irakurleak segituan harrapatzen du ironia eta bere
igurikimenak nolabait asaldatuak suertatzen dira: narratzaile batek plagioaz hitz egiten
dio (ohiki “desegoki” eta “arauz kanpokoa” kontsideratzen dena), bere idazkerarekin
metodoaren seriotasuna irudikatu nahi duelarik.
5) Imitazioa:
Imitazioaren bidez estilo bat, idazkera bat, bere egiten du narratzaileak. Parodian
ez bezala, helburua ez da efektu komikoa sortzea, irakurleari “korpus” bat
(“entziklopedia” Eco-rentzat) zehaztea baino.
OBBen imitaziorik nabarmenena Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean
aurkitutako gutunaren azalpena delakoan daukagu. Bertan Juan Bautista Agirre
Asteasukoaren (1742-1823) idazkera da imitatzen zaiguna, horretarako, Agirreren
ortografia errespetatzen delarik.
Gauza jakina da, behiala, Atxagak orduak ematen zituela egile honen testuak
irakurtzen (Kortazar, J.: 1992a), nahiz eta azpimarratzekoa den, berez, OBBeko ipuina
1903an kokatzen dela, eta ondorioz, ortografia eta estilo honek nolabaiteko keinu
anakronikoa egiten diola irakurleari.
Estilo nabarmentze honek, irakurle bat baino gehiago aztoratu duenaren jakitun
gara (ik. honi buruzko iruzkinak Tesi honen Sakoneko Elkarrizketei dagozkien atalean),
aztorapen horrek gogoetarako bide ematen duelarik.
Aukera estilistiko honen oinarrian, estetizismo hutsaz harantzago, garai eta
ikuskera batetiko atxikimendua bilatzen da. Obaban kokatutako ipuinetan, “basoko
ipunak” deitu ditugunak, ahots narratiboa kronotopo bati lotua agertzen zaigu, oinarrian,
antigualeko kosmologia bat daukagularik.
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Hori horrela izanik, Camilo Lizardik ezin du Obabako jendeak bezala hitz
egin : bere mundua, kulturaren mundua denez62, urruti dago pertsona bat basurde zuri
bihur daitekeela pentsatzen duen Obabako biztanleriatik. Atxagak, “erregistro nekazalbiblikoa” deitu dion honek, beraz, distantzia estilistikoaz bat desberdintasun sinbolikoa
ere adierazten dio irakurleari.
61

Axularren hizkera da, bestalde, Ongi plagiatzeko metodo...-an imitatzen dena.
Kasu honetan, egiazgarritasuna eta sinesgarritasuna bilatu nahi dira: ametsetan azaltzen
den Axularrek, nola ez, bere estiloan hitz egiten du, grafia eta lexiko mailan bereziki
ematen delarik nabarmentze estilistiko hau63.
F.2 ) Atxagaren unibertso literarioari erreferentzia egiten dion intertestualitatea.
Puntu honetan, OBB eta Atxagaren beste testuen artean dauden lotura puntuak
aipatu nahiko genituzke. Loturok, maila tematikoan nahiz sinbolikoan ematen dira, eta
egilearen unibertso literarioaz hitz egiten digute.
Oso laburki eta zeharka aipatuko ditugu, OBBen eta Gizona bere bakardadeanen errepikatzen den Eclesiastés-en aipuarekin has gaitezkeelarik. Aipu beraren aldakia
datekeen honetan, bakarrik dagoenaren tristezia azpimarratu nahi da.
Camilo Lizardi erretore jaunaren...
“Eta eduqui ezac, betiere, Eclesiastés-eco
oiu ura gogoan: Vae soli! Bai, chit zorte
zacarra duc bacarric dagoenarena, eta are
tamalgarriagoa,
abuztuco
eguzquiac
millaca eta millaca erne dituen elcho oiec
bezala,
ecin
alchaz,
indargue,

Gizona bere bakardadean
“Errukarria bakarra, jausten ba´da: ez
dauko jaso dagianik. (Eklesiastés, IV, 10)
(9.or.)
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A. Lertxundik 1989an asteasuarrari egindako elkarrizketa batean (ik.bibliografian) honela azaltzen
zuen ahots-estilo aukera hau:

Yo no oigo, dentro de mí, una sola voz. Oigo muchas. Una de ellas, la más
antigua, o la que a mí me resulta más antigua, tiene que ver siempre con animales. Se
trata a veces de un jabalí blanco, otras de una serpiente o de un erizo. Y cuando me
pongo a escribir acerca de ellos - cuando, por ejemplo, escribí el cuento Camilo Lizardi
o el poema sobre la muerte del erizo- no puedo situarlos sino en el paisaje húmedo y
solitario de Obaba; y no puedo imaginármelos sino épicamente, y con un modo de
hablar, de expresarse igualmente épico. Mis serpientes hablan como los retóricos del
siglo XVIII, mis jabalíes como los héroes de los cuentos tradicionales. (Lertxundi,
A.,1989:40)
62
Hau iradokitzen digute Lizardi erretoreak Laplace ilustratuari egiten dizkion erreferentziek (OBB:10).
Jakina denez, Newton-en jarraitzaile izan zen zientzilari honek teoria deterministak defendatzen zituen,
Jainkoa baztertu egiten zuelarik esplikazioetan.
63
Hipertestualitatearen atal honekin bukatzeko, Jose Francisco edo Camilo Lizardi bezalako ipuinen
balizko intertestua aipatu beharko genuke: H. Quiroga-ren Cuentos de la selva delakoa . Balizkoa diogu,
ezen, nahiz eta Atxagak berak ipuinotan Quirogaren munduarekiko duen gertutasuna onartu, dirudienez,
OBB idatzi zuenean, irakurri gabe zeukan aipatutako liburua. Ikus honi buruz, Quimera aldizkarian
azaldu zen elkarrizketa (M.Riera: 1990:16).
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dabillenarena.” (OBB:11)
Aipuez gain, pertsonaien errepikapenak lotura narratiboak eragiten dizkigu
Atxagaren lanen artean: Jose Francisco-ko Dandreaux (“frantsesa” deiturikoa) pintore
bihurtuta aurkitzen dugu Emakume Bakartia (1990) irrati-nobelan; Post tenebras-eko
Mugatseko morroia Amaren maitasuna bezalakorik ez duzu inon aurkituko (1990) irratinobelan berriro agertzen zaigu,....
Hauen ondoan, aipatzekoak dira hainbat elementu sinbolikok egilearen obran
izan duten garrantzia: antzarrek V bat egiten dute zeruan64; uztailaren hogeita zazpia,
lehenago esan den bezala, data errepikatua da (Ziutateaz eta Hans Mensher-en); zerua
gizakien aldartearen ispilu ez ezik arriskuen iragarle ere bihurtzen da (Zeru Horiek,
Gizona bere bakardadean, OBBen aipatutako adibideak,...); heriotzaren begirada (ik.
Paveseren: “heriotza helduko da eta zure begiak izango ditu”) Bagdadeko morroian eta
Sugeak txoriari begiratzen dionean ipuinean65; basoa/Kultura oposaketa presente dago
Obaban kokatuta dauden Sugeak txoriari begiratzen dionean, Bi letter edo Bi anai
liburuetan.
Azken liburuotan marjinaltasunean mugitzen diren pertsonaiak dira nagusi:
OBBeko Albino Maria “xelebre”aren pareko dugu Su koloreko ilea zuen emakumea
(1990) irrati nobelako Makario; Jose Francisco-ren atzerapenak marjinaltasuna badakar
ondoriotzat, berdin gertatuko zaio Bi anai-ko Daniel-i,...etab...
Orobat, istorio beraren aldaki diren obra desberdinak gogoratu beharko lirateke:
Ezkontaurreko izenez, Laura Sligo eta Amazonas ibaian barrena (1990) irrati nobela
kasu. Bietan, E.Waugh-en Dickens atsegin zuen gizona ipuinean bezala, Amazonian
galdutako pertsona baten bila egindako bidaia da kontagai nagusia. Bietan, bilatzen
zuten pertsona aurkitu ondoren (Laurak bere senarra, Goienetxek bere anaia), bertako
indioen buruzagi dela ohartuko dira. Azkenik, bi ipuinetan, bidaiatzen dutenen arteko
ezkontza ematen da amaieran.
Bukatzeko, berriro gogoratu beharko genituzke trenarekiko beldurra kontatzen
duten X eta Y eta Amaren maitasuna bezalakorik ez duzu inon aurkituko (1990) irratinobela: lehenengoan iruzkin metanarratiboz azaltzen den kontua, bigarrenean literarioki
garatua ikus genezake. Alabaina, trenaren etorrerak eragin zuen beldurra (eta beronen
gurpilak igurzteko haurrak koipe bihurtzen zituztelako ustea) benetako pasadizo batean
du abiapuntua: Historia del Ferrocarril deritzon liburuan kontatzen dena, hain zuzen

64

I. Aldekoak argiro azaldu du irudi honen presentzia Atxagaren lanean:
Etiopiako poetak ere bertako zeruak esploratu zituen eta, han ere, antzarrek V bat
marrazten zuten zeru isilaren mugetan, poetak bere orri txuri isilean lerrokadaren beltza
marrazten zuen modura. Sugeak txoriari begiratzen zioneko Bi anaiaren zikloan ere
antzarrek beren V-a marraztuko dute Obabako zeru gainean. (1992:28)
65
Heriotza Atxagaren obran guztiz presente badago ere, ez da zuzenean deskribatu eta adierazten: Bi
anai, Bi letter edo Gizona bere bakardadean liburuetan honen adibide argiak dauzkagu.
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ere66. Berritasuna Atxagak beste hainbat istoriorekin (Sacamantecas-ena kasu) egiten
duten konparaketan legoke.

G) Metaliteratura.
G. Genette-ren sailkapenean transtestualitate mota gisara azaltzen bazen ere,
liburuan duen garrantziarengatik, aparteko puntu honetan aztertu nahi izan dugu testu
literarioen gainean hausnarketa eta iruzkinak egiten dituen jarduera hau.
Metaliteratura esplizituki aipatzen da OBBen, Plajiatzeko metodoaren barruan:
- Eta metaliteratura?
- Bada hori, idazleok ez ditugula gauza berriak egiten, guztiok
istorio berdinak idazten ditugula. Esaten den bezala, istorio on
guztiak idatzita daudela, eta ez badaude idatzita, txarrak ziren
seinale. Mundua, orain, Alexandria zabal bat besterik ez da, eta
bertan bizi garenok komentarioak egiten ditugu sortutakoari
buruz, eta besterik ez. Amets erromantikoa aspaldi desegin
zitzaigun. (OBB:341-342)
Literatur kritikaren esparruan hitz asko daude testuen gaineko iruzkinak egiten
dituen saio literarioa adierazteko67, nahiz eta, narratibari dagokionez, hedatuena
1970ean W. Gass eta R. Scholes-ek lehenengo aldiz erabili zuten metafikzio terminoa
izango den.
60ko hamarkadan zabaltzen da bereziki testuaren sorkuntza bera gai duen
nobelagintza mota honekiko ardura. J.O. Stark-en68 iritziz, metafikzio-lan guztien
oinarrian literatura-errealitatea arteko erlazioaren gaineko gogoeta dago. Hau da, bizitza
eta artearen arteko harremanaren gaineko hausnarketa.
L. Hutcheon-ek helburu didaktikoa ikusten dio metafikzioari: kontaketaren
ontologiaz eta irakurketaren izaeraz egin nahi da gogoeta. Irakurleari paper aktiboagoa
eskatzen zaio, testuaren sorketan bertan parte hartzera behartzen zaiolarik:
he is left to make his own meaning, to fill the void to activate the
work. He is assaulted, frustated in his normal novelistic expectations.
The author seems to want to change the nature of literature by altering
the nature of the reader´s participation in it69.
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Datu hau Atxagak berak eman badigu ere, ezin izan dugu fitxa bibliografiko zehatzik lortu.
Besteren artean, honako hauek aipatzen ditu A.M. Dotrás-ek (La novela española de Metaficción,
Madrid, Júcar, 1994): nobela narzizista (Hutcheon), erreflexiboa ((Boyd), auto-adierazkorra (Ricardou),
autokontzientea (Alter, Stonehill),...
68
Stark, J.O., 1974, The Literature of Exhaustion, Durham, North Carolina, Duke University Press
69
Hutcheon, L., 1980, Narcisistic Narrative: The Metafictional Paradox, Waterloo, Wilfrid Laurier
University Press, 150.or.
67
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Beraz, irakurlearen igurikimenak dira, lehenengo eta behin, mota honetako
kontaketa batekin guztiz zapuzten direnak: amaitutako testu bat irakurri beharrean,
testuaren beraren sorketan parte hartzera behartua suertatzen da irakurlea. Idazleirakurle arteko konbentzioak irauliz, irakurketa modu tradizionala eraldatu nahi da.
Sakonean, prozedura honekin, ez da errealitateari buruzko juzkurik egiten (lit.
modernistan bezala), errealitatea bera auzitan jartzen baita hizkuntzaren gaineko
eztabaida epistemologikoan70. Ezaugarri hauek dituen literatur lanari postmodernoa
deritzo.
Gauzak horrela, A. Sobolewskaren iradokizunen ildotik, OBBen ematen diren
iruzkin metanarratiboen sailkapena proposatzen dugu jarraian, iruzkin guztiek duten
helburua hasieratik bertatik azpimarratuz: irakurleari testuaren artefaktu izaeraz
ohartaraztea. Irakurketa erreflexiboa da, beraz, pasarte hauek eragiten duten distantzia
narratiboan bultzatu nahi dena.
Hori horrela izanik, OBBen erabiltzen diren prozedura metaliterarioak honako
ataletan sailka genitzake:
1. Kontaketari hasiera ematen dioten iruzkin metanarratiboak:
•

Eta horren argibidea eman aurretik, esan behar dut gutxitan izaten
duela -istorioak sumatzeko lana hartu duenak- egiazko istoriotan
partaide edo lekuko izateko aukera, eta, beharbada, horregatik
sumatzen dituela, bere bizitzan falta zaizkiolako. Baina, behingoz, ez
da beteko legea. Egileak bere errealitateari ohostuko dio (...)
kontatzeko gaia. (...) Baina joan gaitezen istorioarekin. (OBB:202)
(azpimarra geurea da)

•

Eman dezagun oraintxe bertan hasten ari den hau istorio edo ipui
bat dela, hamar edo hamaika orrialdetakoa agian, eta zehaztu dezagun
hipotesia esanez bere bi sujet nagusiak izenburuan aipatutakoak
izango direla.(...) Puntu honetara heldurik, irakurleak -garai bateko
koplariek zioten bezala- lizentzia eman beharko dio idazleari; erdi
ahaztuta zeukan hipotesia zeharo ahaztu dezan, esan nahi da.(...) Segi
dezagun, beraz, istorioa egitazkoa balitz bezala kontatuz. (OBB:314)
(azpimarra geurea da)

2. Kontaketari bukaera ematen dioten iruzkinak:

70

Dadaistekin hasi eta abangoardia mugimendu gehienekin jarraituz, guztia esana dagoela baieztatzen
duten ahotsak ez dira falta izan. Ikus honi buruz J.J. Lanz :1990.
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•

Hitz bat aurkitu nahi nuen eta harekin bukatu liburua. Esan nahi
dut hitz bakar bat aurkitu nahi nuela, baina ez edozein hitz, baizik eta
erabakiorra eta esentziala izango zen hitz bat.(...) zergatik ez
erredaktatu Bagdadeko istorioa? Eta horixe egiten nuen. Esan nahi dut
bidaia hartan gertatutako guztiak idazteari ematen niola nire denbora
guztia, eta hala joan zitzaizkidala hilabeteak eta urteak. (OBB:397398)

3. Tartean sartzen den testu baten sarrera gisara egiten den iruzkina.
•

Bidea, azken hitzerantz, luzea da. Berriro geldituko naiz bertan,
eta transkribatua utziko dut Smith jaunak kanposantuko paseo hartan
kontatu ziguna.(...) Hemen duzue, beraz; Smith jauna da mintzo.(OBB:
233)

•

Metodoaren balioa frogatu beharra zegoen. Eta hala, bibliotekara
joan eta argumentu garbiko ipuin bat aukeratu nuen askotan
argitaratutako liburu batetik. Gaua baino lehen idatzi eta txukun jarria
zegoen orain aurkezten dudan plagioa: Pitzadura bat elur
izoztuan.(OBB:342-343)

4. Kontatzera doan istorioaren gaia eta ordena argitzeko asmoz egiten diren
komentario metanarratiboak:
•

Orain, ordea, lan berri bat daukat: karreterako gertaeraren
azalpena. Eta horretarako gogora ekarri nahi dut, ezer baino lehen,
Thèophile Gautier idazleak -Obaba bezalako herri batetik pasa
ondorenean- Idatzi zuen gutun bat, berak bertan adierazitakoak
erakusten baititu.(...)
Honaino Thèophile Gautier idazleari hartutako hitzak. (...).Eta
itzul gaitezen orain,...(OBB:269)
5. Iruzkin teorikoak datezkeenak:
‘ Plajiatzaile batek argumentu garbiko testuak aukeratu behar
ditu’ otu zitzaidan orduan -. “Hauxe litzateke metodoaren lehen araua(...)
‘ Beste modu batera esanda, ekintza soil batzuetara labur
daitezkeen ipui edo nobelak aurkeratu behar dira. Plajiatzaile bati ez
zaizkio komeni, horregatik, ROBBe-Grillet edo Faulkner bezalako
ereduak; zeren horien lanetan gutxienekoa baita kontatzen den istorioa.
Aitzitik, oso idazle aproposak zaizkio Saki bat, edo Buzati bat, edo
Hemingway bera. Oro har, zenbat eta zaharragoa izan eredua, orduan eta
hobeto plagiatzailearentzat’. (OBB:336-337)
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6. Literaturaren gaineko eztabaidak eta bereziki beste lanei buruzko iruzkinek osatzen
duten multzoa:
Ez ginen denbora asko egon gailur hartan, baina halere -gure
ustez behintzat- nahiko erabakita utzi genuen Txekhov, Waugh eta
gainerako idazle onek beren ipuinetan bilatu eta lortu zutena; eta bai
halaber, ondorioz, zein diren -eta zein ez- jenero horren xehetasunak.(...)
Begi bistakoa iruditu zitzaigun,aurrena, ipuinak poemarekin duten
parekotasuna. Biak direla labur; biak datozela antzinako garaietatik (...)
biek daukatela oso esanguratsua den harekin jokatu beharra.(...).
Kontua duk egilearen begirada, bere ikuspuntua. Ona bada,
erreparatuko ziok bere esperientziari eta edonorentzat balioa izan
dezakeen zerbait antzemango dik bertan, zerbait esentziala. Txarra bada,
pasadizoez bakarrik ohartuko duk.(...)
Begiratu (...) Txekhov-ena, edo Waugh-ena, edo Restopean
kontatu didaken Bagdadeko morroiarena. Esanahi handikoak goitik
behera, eta bukaera indartsukoak. (OBB:222-223).
H) Dialogismoa: ahots aberastasuna OBBen.
Dialogismoa edo polifonia M. Bajtin-ek (1989) nobelaren izaera definitzeko
darabiltzan terminoak ditugu. Abesbatza bat bailitzan, ahots aberastasuna genuke
nobelaren ezaugarririk berezkoena. Polifonia honen baitan, bestalde, heterofonia (ahots
aniztasuna), heteroglosia (hizkuntza maila desberdinen erabilera) eta heterología
(norbanakoari dagozkion berezitasun linguistikoak) bereiz ditzakegu.
Modalizazioari dagozkion ohar hauekin, OBBen nabarmena den polifoniaz ohar
batzuk egin nahiko genituzke. Nobela baten aurrean ez bagaude ere, liburuak bere
egituraketan duen batasun tematikoa dela medio, osotasun polifoniko baten aitzinean
aurkitzen da irakurlea. Bereziki muskerraren narrazio testuinguru-emailearekin bigarren
zatian liburuak duen batasunari esker, estilo eta erregistro desberdinetako ahots
kontzertu batean murgiltzen garela esan genezake.
Honen adibide batzuk aurreko puntuan aipatu ditugu, bereziki Plajiatzeko
metodoaren azalpena eta Camilo Lizardi -ren transtestualitate-imitatzaileaz mintzatu
garenean. Estilo eta hizkuntza-maila aberastasun honen beste adibide nabarmenetakoa
Ni, Jean Baptiste Hargous ipuinean dakusagu. Bertan, narratzaileak lapurtera
klasikoko71 korpus lexikoa erabiliz, nabarmentze estilistikoaz harantzago, heteroglosia
da azpimarratu nahi dena. Berdin dio, horretarako, 867an kokatutako istorio bat
idazteko, askozaz ere beranduagoko hizkera badarabil. Zehaztasun linguistikokronologikoari atxikimendua ez da, zentzu honetan, funtsezko helburu.

71

Lexiko mailako adibideak: peril, abantaila, bolondres, kuzinari, partitu, prosper,...guztiak, besteak
beste, Axularren hiztegiaren adierazgarri.
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OBBen pertsonaia mota bakoitzari bere ahotsa dagokiola esan genezake: Esteban
Werfell-en hizkuntza kultua den bezala (lapurterazko hiztegia erabiliz, halaber), Camilo
Lizardik Agirre Asteasukoak bezala hitz egiten du. Hauen parean jarri beharko
genituzke Obaba-ko jendeen kontatzeko modu edo ahotsak, azken hauenak, beste
erregistro arras desberdin bati dagozkiolarik72.
Atxagak berak “cherokee”tzat definitu zuen Jose Francisco ipuinean erabiltzen
duen euskara73. Ahozkotasunez zipriztindutako hizkera hau, ezin izan du gaztelerara
itzuli, hizkera horrek, basotik gertu bizi den kultura adierazten baitu Obaban:
Hitz bakoitza mundu bat da. Nola itzuliko duzu gizon
batek esaten badu: “Bai, guk lehenago tierra asko genituen...” Ez
dakit, nire mailarik arkaikoena da, nire arkeologia. (Garzia, J.,
1990:22)
Hala ere, ahozkotasunaren eragina ez da ipuin horretan soilik nabaritzen: guztiz
presente dago liburu guztian P. Esnal-ek (1988) frogatu duenez. Joera hau, behiala
Gabriel Arestik hartutakoaren ildoan ulertu beharko genuke. Egileak berak aitortu
duenez, (HABE:1991):
Dudarik gabe, nik beste eredu bat hartu diat. Ez duk nirea
ere zuzen-zuzenean. Gabriel Arestiren segitzailea naizela uste
diat, nahiz eta nik segur aski errespetu gutxiago eduki arauei.
Ikusi berak ze garrantzi ematen zion ahozkoari eta ahozko
literaturari. Eta ikusi Euskal Herrian berealdiko ero piloa. Ikusi
euskaldun horiek, piska bat tontoak, piska bat harroak: etortzen da
Carlos eta karlistak, etortzen da Carlos Marx eta karlosmarxistak.
Ikusirik euskaldun horiek ze gutxi estimatzen zuten aurreko
jendearen lana, ze gutxi estimatzen zuten beren jatorria, horien
oroimen-eza...eta batez ere literatura juduaren eraginez (...)
pentsatu nuen hor bazegoela beste probintzia ahaztu bat, Euskal
Herriko zortzigarren probintzia eta hor zeudela baztertutako
guztiak.
Lehenago aipatu dugun Pello Esnal-ek (1988), ahozko euskarak hain bereak
dituen ezaugarrien artean, biren erabilera azpimarratzen du OBBen: elipsiarena74 eta
aditz jokatugabearen erabilerarena75.
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Zenbait euskal kritikarik, M.Hernandez Abaituak kasu (1989b), Atxagak euskal literaturari egindako
ekarpenik handiena literatur hizkuntzari dagokiona izan dela baieztatzen du. Alabaina, asteasuarrak
darabilen hizkera egokitzat jotzen bada ere, Mendiko giroaz gain Euskal Herri urbanora hurbiltzearen
egokitasuna defendatzen zen. “Frantziberde gehiegi, asfalto gutxiegi” baieztapenarekin, aukera
estilistiko baten egokitasunaz bat, gai urbanoagoen aldarrikapena egin zuen kritikari honek.
73
Cherokee (Fernandez,L.: 1989) deritzo Atxagak itsas mailatik ehun metro gorako herrietan bizi den
euskaldunari, hau da, euskal herri elebakar batean bizi denari.
74
P.Esnal-ek aipatzen dituen adibide batzuk gogora ekarriz (1988:86):
ESAN aditzaren elipsiak:
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Hauetaz gainera, ahozkotasunak eragindako erritmo narratibo nabarmena duten
Ezkontaurreko izenez, Laura Sligo eta Wei Lie Deshang ipuinak aipatu beharko
genituzke. Lehenengo eta behin, kontu egin behar da biak ahoz kontatzen dituela
Samuel Telleria Uribe deritzon pertsonaiak, ondoren transkribatu egiten dituelarik
narratzaileak.
Xehetasun horrek (ahoz kontatuak izatearenak) zenbait ezaugarri eragiten die
ipuinei, entzuten dagoenari ulermena nolabait erraztuko diotenak. Ipuin hauetan,
errepikapenak (perpausenak bereziki) etengabeak dira76 eta joskerari dagokionez,
koordinazioa da nagusi, menpeko perpausen zailtasuna eskasa delarik. Hauekin batera,
bereziki Laura Sligo-ren ipuinean, Amazoniako piztien izenen zerrendaren
musikalitateak izugarrizko erritmo arina eta doinua ematen dio ipuinari77.

“Ikusi al duk zein harroxko jarri zaigun?” hasi zen, eta hortik aurrera zaila egin
zitzaidan ixiltzea. Berak halako seme bat izanez gero ez liokeela bizitzarik barkatuko;
halako elbarriak sufritzeko bakarrik jaiotzen zirela (...). (OBB:172)
Nire jakituria ez zela oso haundia, erantzun nion, (...). Baina baietz, poeta
haundi bat behar zuela izan Gongoraren epitafio bat merezi izateko. Eta jakitun
nintzela, hori bai, haren heriotzeko gorabeheraz(...)” (OBB:173)
BEHAR, NAHI, USTE aditzen laguntzaile ezabaketak:
“Lana egin behar gau eta egun koilarearein galdutakoa berdintzeko” (220)
“Hala ere ezin jakin” (223)
“Jakina, hik heure lana zaldu nahi” (224)
“Nik uste aiton hau hi bezalakoa dela” (231)
“Nola jostaketa den, bada serio hartu behar” (270)
75

P.Esnalen artikuluan baldintza adierazi nahi duten hainbat nominalizazio aipatzen dira (1988:80):
“Apalago izatera, Werfell ingeniariak ez zukeen halako gaizki hartu...” (80)
“Bertako bezero eta nagusiei sinestera, hara ezkerreko jendea bakarrik biltzen zen” (146)
“Herrikoa izatera ez zela horrenbeste ausartuko iruditu zitzaidan” (168)
76
Wei Lie Deshang ipuinean, errepikapenetan erakusle eta moduzko adberbioek duten presentziak,
irakurle inplizituaren arrastoak erakusten dizkigu :
“Eta horrela joan zitzaion Wei Lie Deshang-i...”(371)
“Eta horrela joan zitzaizkion beste 3 urte” (371)
“Eta hala,...” (372)
“Horrela joan zitzaion, mendekurako bide luze hartan, beste hilabete bat...”(375)
“Eta hilabete hura pasa eta gero...”(375)
“Eta horrela joan zitzaion beste urte oso bat(...) Eta ondorenean...”(376), etab...
77
“Txori guzti horien voiceak entzun zituen, eta ehun gehiagorenak, eta baita beste ehun gehiagorenak
ere” (235), “Eta (...) Laurak, begira zegoen bitartean, txorien voiceak entzuten zituen, eta baina
arrainenak ere:....” (235); “Arrain guzti horien voiceak entzun zituen, eta ehun gehiagorenak, eta baita
beste ehun gehiagorenak ere” (236); “Eta arrain eta txorienekin batera, Laura Sheldon-ek, Laura Sligo
bere ezkontaurreko izenez, arrastaka eta zuhaitzetan gora eta behera ibiltzen ziren sugeen voiceak entzun
zituen (236); “Suge guzti horien voiceak entzuten zituen eta ehun gehiagorenak, eta baita beste ehun
gehiagorenak ere” (237)...
Ikusten denez, adibideen zerrenda nahi adina luza genezake, errepikapenak eta Amazoniako
piztien izenen exotikotasunak (voiceak) ipuinari izugarrizko erritmoa ematen baitio. Honekin batera,
kontu egin behar da, narratzaileak irakurle inplizituaren eskaintzen dion etengabeko laguntza, piztien
izenen aurretik zein animalia mota den iragarriz.
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Walter J. Ong-ek ahozkotasunari egozten zizkion baliabide guzti hauekin (Ong,
W.C. : 1988), irakurlearen-entzulearen atentzioa eta oroimena dira erraztu nahi
direnak.
78

Ezaugarri estilistiko hauen ondoan, historia mailan ahozko tradizio literarioari
egiten zaizkion etengabeko erreferentziak gogoratu beharko lirateke. Ipuinaren beraren
(genero bezala) jatorria ahozkoa dela gogoratuz, behialako herri-kulturako sineskeriek
eta ipuinek zipriztindu egiten dute liburuaren edukia: muskerraren kontuaz aparte,
aipatutako Mateo Txistu (148), Aita gaiztoa-ren ipuina79 (17), zakur amorratuarena 80
(384),.... ekar ditzakegu gogora.
I) Azken hitza.
Ikusi dugunez, OBBeko baliabide aberastasunarekin, etengabeko eskaintzak
egiten zaizkio irakurleari testuaren Konkretizazioa gauza dezan. Honek ez du, inondik
ere, irakurketa lotu eta mugatu bat adierazten, testuaren errepertorio (ik. Iser)
aberastasuna baizik.
Irudikatzen zaigun irakurlea, beraz, guztiz aktiboa dela esan dezakegu: ipuinen
plazerezko irakurketa burutu ahala, gauza izan behar du berauen arteko lotura eta
erreferentzia literarioak gauzatzeko. XIX. mendeko literaturgintzaren gaineko aipamen
etengabeaz gain, literaturari buruzko hausnarketa da proposatzen zaiguna. Irakurle eta
idazlez beteriko mundu obabiar honetan, azken finean, literatura bera serioegi ezin dela
hartu gogoratzen zaigu, bestela, Quijoteari eta liburuko pertsonaia nagusiari gertatu
zitzaien moduan, eromena izan baitaiteke zilegizko irtenbide bakarra.
OBBek kontaketa/irakurketa ditu gai nagusitzat, literatura, edozein modutan
ulertzen delarik, kontaketa joko bat besterik ez baita.

78

Ong, W.J. (1987), Oralidad y Escritura, Mexiko, FCE.
ik. “Etsai zaharra eta mendiko lehoia” in Arratibel, J., 1995, Kontu Zaharrak, Erein, 91.or. Ibid.
Markoni eta mundua (1995: 66).
80
ik. Elizegi, M. Pello Errotaren bizitza op. cit. (Bi anai nobelan ere azaltzen da kontu hau).
79
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Irakurle inplizitua Behi euskaldun baten memoriak (1991) liburuan.
Ondorengo puntuetan, aurreko atalean OBBekin egin dugun bezala, BEBM
liburuan narratzaileak darabiltzan testu-estrategien berri emango dugu. Irakurle
inplizituari zegokion sarrera teorikoan azaldu zenez, estrategia hauek testu egituraren
partaide ditugu, bertan, irakurketa bat baldintzatu eta eragiten delarik (Iser, W.,
1987a:64). Testu-eskaintza hauek (Gnutzmann,R.:1991) irakurle inplizitu bat
irudikatzen duten heinean, adierazi edo interpretazio literarioa buru dadin dira
beharrezkoak. U.Eco-ren (1987) hitzak geure eginez, berauetan testuaren asmoak
(intentio operis) azaleratzen direla onartuko dugu.
a) Liburuaren balizko irakurleez. Gazte Literaturaren inguruan.
1991n Pamiela argitaletxeak liburua plazaratu zuenean Tamaina Ttikia izeneko
sailean egin zuen. Jakina denez, sail honetan barneratzen diren liburuak GazteLiteraturakoak dira gehienak, esplizituki adin zehatzik adierazten ez bada ere.
Gaztelerazko Memorias de una vacaren (1992) edizioan, berriz, SMk El barco de
vapor sailean argitaratu zuen, azalean esplizituki adierazten zelarik “A partir de doce
años” gomendioa.
Bistakoak diren ohar hauekin Gazte Literaturako hainbat titulurekin ematen
diren eztabaida eta kontsiderapenak ekarri nahiko genituzke gogora. Izan ere, gauza
jakina baita, “berez” haur edo gazteentzat idatzi ez ziren hainbat liburuk (gogoratu R.L.
Stevenson, R. Kipling, E. Salgari, J. Verne,...-ren lanak) irakurlego honen artean
edukitako arrakasta.
B. Atxagaren asmoa titulu unibertsal horien ildotik doala esan genezake. Hau da,
BEBM gazteentzako nobela bat dateke, baina literatura unibertsaleko hainbat titulu
miresgarrirekin gertatzen den legez (Altxor Uhartea, kasu), helduen gozamenerako ere
baliagarri suertatzea du helburu.
Halaxe mintzo zen asteasuarra HABE aldizkariak egin zion elkarrizketa batean
(1991-12-1):
Sarreran, epigrafe bezala -ez dakit jarriko dudan azkenean- zera
jarri behar nian: “Liburu hau 14-15 urtetako gazteentzat egindako
kolekzio batetarako egina izan da. Baina, nik neronek, askozaz urte
gehiago edukita, dagoeneko irakurri dut hiru aldiz”, eta azpian “egileak”.
Bi letter gustura irakurri zuenak hau ere gustura irakurriko dik eta agian
gusturago.
Puntu honetan, Haur-Gazte Literaturaren eta Helduen Literaturaren inguruan
egon diren eztabaida eta muga-alternantziak gogoratu beharko genituzke. Gauza jakina
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da, haurrei edo gazteei bereziki bideratutako literaturgintza ez dela aspaldikoa. XVII.
Mendera arte, helduen eta haurren munduen arteko desberdintasunik egiten ez zen
heinean, ipuinen balizko hartzaileen artean ez zen adin-banaketarik zehazten.
V. Pisanty-k argiro azaldu du (1995:56) haurrei bideratutako literatura gara
dadin, haurrari buruzko ikuspuntuek izan duten garrantzia. P. Ariès-ek1 XVII. mendean
kokatzen du aldaketa hau, beranduago, XVII eta XVIII. mendeen artean, Europako
kulturaren sistema sinbolikoa eraldatzen delarik: helduek romancearen fikzioa
(exotikotasuna eta irrealtasuna barneratzen zituena) baztertu egingo dute, klase
boteretsuetako haurren eskuetara eta klase ahuletako helduenetara paseaz. Haustura
honetatik, novel deritzon fikzio errealistagoa batetik eta haurren literatura
(fantastikoagoa) bestetik, eratorriko dira. E. Petrini-ren ustez (1981) dagoeneko XVIII.
mendean gazte literaturaren oinarrian egongo diren gai eta genero literarioak garatuz
joango dira: ipuina eta fabula, abenturazko narratiba, ohiturazkoa, kutsu
moralduna,....etab..
Irakurle helduetatik haur eta gazteetara doan bide honetan, XVII. mendean
argitaratu ziren Perrault-en ipuinak (Les Contes de ma mére L´Oie, 1697) guztiz
garrantzitsuak izango dira. Hartzaile aldaketa hau, halere, bereziki 1819an Grimm
anaien Kinder und Hausmärchen ipuin bildumarekin burutuko da.
Ibilaldi luze honetan, funtsezkoak izango dira 1762an J.J. Rousseau-k argitara
emandako Emile heziketa-nobela eta J.Locke-k haurren heziketaz argitaratutako liburua
(Thoughts Concerning Education). Haurren mundua ardura eta ikerketa berrien ezagule
den neurrian, beroni bideratutako literatura ere sendotuz doala baiezta daiteke.
Alabaina, haur eta gazteek literaturan duten protagonismo berriak literaturgintza
mota honen hastapenak bultzatu baditu ere, bada irakurlego honen pisua azpimarratzen
duen beste datu bat: jatorriz gazteei bideratuak ez egon arren, irakurle hauek
“bereganatu” dituzten titulu unibertsalek osatzen duten testu-multzoarena, hain zuzen
ere.
Harreraren Estetikaren abiapuntua guztiz baliagarri suertatzen zaigu
literaturgintza mota honen berezkotasuna zehazterakoan, eta honi dagokionez, bat gatoz
X. Etxaniz-ek Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia (1996) izeneko doktoregotesian ematen duen definizioarekin:
Haur eta gazte literatura, beraz, haurrentzat edo
gazteentzat idatzia izan ala ez izan, beraiei irakurtzean atsegina
sentiarazten dien testu multzoa litzateke. Testu multzo horrek,
gainera, hizkera berezia izan beharko luke.2
Horrela ikusita, XIX. mendean garatu ziren hainbat nobelagintza
desberdinetatik, irakurlego gazteak hainbat titulu “bereganatu” egin dituela esango
1
2

Ariès, P., 1987, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid: Taurus
Etxaniz, X., 1996, Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia, 59.or., argitaragabea.
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dugu, hauen artean egun gazte-literaturaren “klasikotzat” hartzen diren asko daudelarik.
Hortxe geneuzkake, besteak beste, Ch. Dickens-en hainbat nobela errealista (Oliver
Twist, 1839; Gabonetako ipuinak,1843,...); nobela historikoen barruan W. Scott-en
(Rob Roy, 1818; Ivanhoe, 1820) eta A. Dumas-en lanak (Hiru mosketeroak, 1844;
Montekristoko Kondea, 1846); abenturazko nobelen sailean M. Twain (Huchleberry-ren
abenturak, 1885), R.L. Stevenson (Altxor Uhartea, 1883; Ballantreko premua), E.
Salgari (Kortsario beltza, 1898), J. Verne,....etab..
BEBMera itzuliz, berez gazteentzat idatzia egon arren, irakurleria zabala, adinik
gabekoa, da funtsean bilatu nahi dena. Egileak berak esplizituki adierazi nahi izan
zituen asmo hauek eta berauen oinarrian zeuden “klasiko” izendatu ditugun titulu
ezagun horien ezaugarriak3.
Asmoak asmo, liburu honek eduki duen harrera kritikoaren azterketan azalduko
dugun moduan, Gazte-Literaturaren sailean argitaratu izanak, literaturgintza mota honek
egun, oraindik, hainbat kritikarirengan eragiten duen susmoa eta bazterketa azaleratu
ditu. Hau dela eta, S. Callejak (1994:42) inguru psiko-sozial zehatz batean sortua
izatearen ondorioz, beste hainbat literaturgintzek (herri literaturak, hizkuntza
gutxiengotuen literaturek....) dituzten ezaugarriak antzematen dizkio. Haur eta Gazte
Literaturari. Honen jakitun, Atxagak berak, horrelako literaturgintza bat egitearen
arriskua aitortzen zuen (ik. F.Ibargutxi, 1992-7-9 eta Argia, 92-1-12):
marjinaltasunarena.

b) Gazteen Literaturaren marjinaltasuna: irakurlegoari buruzko aurreusteak.
Marjinaltasunaz ari garenean, beste gauzen artean, Literaturgintza mota honek
kritika mailan izan duen gutxiespena adierazi nahiko genuke. Doktorego tesi honen atal
soziologikoan Gazte Literaturak azken urteetan izan duen igoeraz eta aberastasunaz
esandakoez gain, eskolaren zirkuituarekin duen morrontza aipatu beharko genuke,
zirkuitu honetatik kanpora, eguneroko egunkari eta aldizkarietan, esaterako, presentzia
urria duelarik.
Alabaina ez genuke puntu horretan gehiegi luzatu nahi, azken batean, hasierako
ohar hauek eginez, Literaturgintza mota zehatz batean argitaratzeak, gehienetan eragiten
3

Gazteentzako egindako nobela jende guztiarentzat izan daiteke, eta ona baldin
bada nagusiek ere irakurriko dute. Baina alderantziz ez, helduentzako nobela on guztiak
ez dira gazteek irakurtzeko modukoak. Proust ezin zaio eman 16 urteko gazte bati,
baina Kemal turkiarrak Memed pertsonaian oinarriturik egindako nobelak, edota Pio
Barojaren nobeletako asko, hobeto egokitzen zaizkio gazte bati, baina nagusi batek ere
aise eta gustuz irakurtzen ditu. Nire liburu hau oso serio idatzi dut, nik uste dut inoiz ez
dudala idatzi helburuari hain estu lotuta, eta neurri batean Kemal, Baroja eta Stevenson
bezalako idazleak izan ditut gogoan, horiek izan dira nire ereduak. Idazten ari nintzela,
“nahiago nuke haien maila lortuko banu” pentsatzen nuen neure artean”. (Zabala, J.L.,
1991:26)
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duen murrizpen eta klasifikapenaz hitz egitea baitzen gure xedea. Liburua eskuetan
hartzen duen edozeinek, Weinrich-ek “seinale” deritzenei esker (liburu mota, sail mota,
formatua,....) edo eta paratestua dela medio (titulu, ohar,...), badaki gazte-literaturaren
aurrean dagoela eta honek igurikimen zehatzak eragiten dizkio.
Hala ere, liburuak berak irakurketa bat zehazten duen neurrian, ezinbestekoa
zaigu irakurleari eskatzen zaizkion gaitasun literarioez galde egitea. Azken finean,
gazteentzat idaztean, adin horretako irakurlegoari egozten zaizkion enciclopedia eta
igurikimenak dira egileak kontuan hartu beharko lituzkeenak, eta abiapuntu hau
testuaren egituraketan bertan sumatzen da.
Honen jakitun, honela mintzatu zen Atxaga bera 1995eko urrian Gasteizen
burutu ziren Gazte Literaturari buruzko Lehenengo Topaketak-en barruan emandako
hitzaldian:
Todo escritor cuando escribe tiene un lector interior, un lector
interior que le va a ir diciendo “esta línea que has escrito está muy bien,
esta línea que has escrito, segunda, también está muy bien, pero la
tercera, ahí has metido mucho cartón piedra (...). Es decir, siempre hay
un lector, un crítico, que está interiorizado, y que además es diferente
según qué escritor, e incluso es más ó menos inteligente según qué
escritor.(...).
Entonces cuando se trata de escribir una literatura para los
jóvenes, lo que ocurre es que ese lector, que es más bien un patio de
butacas, (...) en ese patio de butacas además de la gente que está siempre,
tú colocas como mínimo a una persona de esa edad, para que sirva como
crítico, para que sirva como censura, como censura creativa en este caso.
(...) el hecho de que exista un lector joven, un lector de 14 años puede
hacer variar, por ejemplo, la longitud de una descripción.(...) Me parece
que esta característica, esta diferencia en cuanto al lector interior tiene
consecuencias. Una de las consecuencias es su marginación4.
Beraz, testuek irudikatzen duten “barne irakurle” horren nolakotasunean legoke,
gazte-literatura desberdin egiten duen ezaugarririk nagusiena. Honen argitan aztertu
nahiko genituzke jarraian, BEBMek irakurlego gazte horrengana heltzeko erabiltzen
dituen testu-estrategiak.
c) Tituluaren garrantzia.
Berriro ere, aurreko atalean bezala, tituluaren garrantzia iruzkinduz hasi nahiko
genuke, berau baitugu, W. Iser-en esanen arabera, irakurle inplizitua zehazten laguntzen
duen estrategia garrantzizkoenetakoa.
Besteren artean, K.Olano (1992) izan da tituluan barneratzen den ironia
azpimarratu nahi izan duenetakoa: behi batek bere memoriak kontatzea, edozer baino
4

Elkar lanean, 1995, Gazte Literaturari buruzko Lehenengo Topaketak, 1995eko urria, 5.or.,
argitaragabea.
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lehen, ironikoa dela onartu behar dugu. Ironikoa eta ilogikoa, behia baita bere
memorien idazle.
Binomio bitxi honen (behia/memoriak) zergatia, Atxagak berak 1995eko
abuztuan Noticias Bibliográficas aldizkarian egin zioten elkarrizketa batean azaldu nahi
izan zuen (ik. Argúmanez, G., 1995:9). Dirudienez, Parisen idatzi zuen liburua eta uda
hartan La Vache qui rit gazta marka ezagunaren promozio-kanpaina zegoen. Horretaz
gainera, Kropotkin-en Memorias de un revolucionario liburua irakurtzen ziharduen
Gizona bere bakardadean libururako. Horra, hor, bi gertakarien kointzidentziak
sortutako titulua: Behi euskaldun baten memoriak.
Bestalde, bada paratestuari dagokion beste ezaugarri garrantzitsu bat:
gaztelerazko (eta frantsesezko) itzulpenetan dagoeneko behia ez dela euskalduna.
Egileak berak aitortu duenez, kakofonia arazo bat ekiditeko asmoz egindako aldaketa da
hau eta hautaketa honetan, dakusagunez, zioak ez dira bestelakoak, inoiz iradoki nahi
izan den bezala (ik. P.Ugarte: 1992).
Alabaina, zer dela eta “behia”?. Hautaketa honen atzean ez legoke, geure ustez,
marjinaltasunaren aldeko apusturik (K. Olanok (1992) aditzera eman duen bezala), ez
eta Fabula tradizio bati jarraitzeko asmorik .
Behiak, animalien istorioetan gutxitan azaltzen den protagonistak, ezer baino
lehen aukeraketa pop bati erantzuten diola esango genuke. C. Cobo-k (1992)
“warholismotzat” jo zuen Soeur Bernardette-ren hizkera, bertan frantsesa eta gaztelera
nahasten zirelako gaztelerazko bertsioan.
Hala ere, Altzürüküko mojaren euskalkiak testuari ematen dion “kolore” edo
aberastasun polifonikoaz gain, warholismoaz hitz egiterakoan, pop-art delakoaren
baitako lanetan behiak duen presentzia gogoratu nahiko genuke. 50eko hamarkadan hasi
eta 60.ekoan garatzen den mugimendu honek, mass-medietatik datozen elementuak
barneratuko ditu artelanean, eguneroko objektuek, errepikapenek,...protagonismo
nabarmena hartuz. Artista ezagunen artean lehenago aipatutako A. Warhol-en (19301987) hainbat lan gogoratu besterik ez dago, animalia honen garrantziaz ohartzeko.5
Liburuan esaten den bezala, behia “animalia itsusi, animalia makala, animalia
fama txarrekoa” da (BEBM:40), protagonistak arazo handiak dituelarik bere burua
onartzeko, ez baitago antzinatean bere lekukorik eta makaltasuna baita animalia honen
ezaugarririk aipagarriena (hortik liburuan etengabeki errepikatzen den “munduan ez
dago behi makala baino gauza makalagorik” baieztapena). Haurrengan, eta bereziki
hauei bideratutako literaturan, beste izateko desioa etengabea bada ere (ik. O.
5

Atxagak berak, 1996-8-6an edukitako elkarrizketa batean jakinarazi zigun hautaketa honen atzean
legokeen jarrera pop-a.
Honi dagokionez, eta animalia hauek arte-mota honetan duten presentziaren lekuko,
adierazgarria da berriki (1996ko irailaren 5etik 22ra) Madrilen egin den Antonio de Felipe margolari
pop-aren azken erakusketan, behiak protagonista dituzten 40 kuadroek lortutako arrakasta.
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Müller:1996, BEBMi buruzko kritika), izaki berezi izateko gogoak, behi arrazionalagoa
alegia ( hau esatea zilegi bada), bultzatuko du protagonista hainbat hautapen egitera.
Hala ere, eduki filosofikoez eta xede didaktikoez hurrengo puntuetan hitz egingo
dugunez, tituluarekin bukatzeko, liburuaren intertestu nagusienetako datekeenari egin
behar diogu erreferentzia, hau da, 1860an Sophie Rostopchin-ek (1799-1894), Ségur
Kondesa ere deitua, haurrentzat idatziriko nobela ezagunari: Mémoires d´un âne
delakoari. Edukiz guztiz bestelakoak daitezkeen bi nobelen artean, tituluak eta
protagonisten izaerak paralelismoak eragiten ditu6.
Ségur Kondesaren lana, garaiko hainbat Madame ezagunena bezalaxe (XVIII eta
XIX mendeetan maitagarrien ipuin sorta-luzeak idatzi zituzten: Mme. D´Aulnoy, Mme.
L´Héritier, Murateko kondesa,....edo irakaspen pedagogiko eta alegoria moralak
plazaratu zituzten: Mme. Leprince de Beaumont, Mme. de Genlis,...ik.
S.Calleja,1994:58) helburu doktrinarioz beterikoa dela esan behar da.
d) Animaliak protagonista.

Liburuko narratzailea animalia izateak, ondoko lerrootan ikusiko dugun modura,
haur-gazte literaturan nahiz herri literaturan askotan erabili izan den baliabideari
erantzuten dio.
d.1) Literatur genero desberdinez.
Animaliak protagonista izatea haurren pentsamolde eta garapen
psikologikoarekin bat datorren ezaugarria da. O. Seung-ek7 (1971) adierazi duen bezala,
egozentrismoa, errealismoa eta animismoa haurraren munduaren ezaugarri dira, eta hori
horrela izanik, haurrari ez zaio inondik ere harrigarria suertatzen animaliek hitz egin eta
gizakiekin komunikatzea. Ipuinaren eta errealitatearen arteko mugak ez dira
haurrarentzat hain nabarmenak, eta oso harrera ona egiten die animismo hau erakusten
duten kontaketei.
Berdintsu mintzo da J.Cervera bere La Literatura Infantil en la Educación
Básica liburu ezagunean (Madrid: Cincel, 1984), baina egile hau haurraren garapenean
aldi bakoitzari dagozkion literatur lehentasunak zehazten saiatu da8.
6

Madame frantsesaren liburu honetan, kontalaria asto bat dugu eta bere bizitza tristea du kontagai.
Gizakiengandik jasotzen dituen tratu txarrak aipatzen ditu, behi euskaldunaren moduan, unerik zailenetan
basoan topatzen duelarik babeslekua. Ik. Contesse de Ségur, 1990, Oeuvres, vol.III, Paris: Robert
Laffont.
7
Seung, O., 1971, Psychopédagogie du conte, Paris: Fleurus
8
J. Piaget psikologoari jarraituz, haurraren garapen psikologikoaren aldi bakoitzari dagokion literatur
mota zehazten saiatu da. Aipatu liburuan (1984:63) bereizten dituen bost aldietan, (Aldi Sensimotorea,
Eragiketa-aurreko aldia, Eragiketa zehatzetako aldia eta Eragiketa Formalen aldia) azkenengoan
kokatuko lirateke Gazte-Literatura deritzonaren baitan biltzen diren tituluak. Eragiketa-aurreko aldiaren
(2-7 urte) antropomorfismo eta animismoa gaindituak daudelarik, misterio-intriga eta nerabezaroan bizi
diren gatazkak (esistentzialak, afektiboak,...) kontuan hartzen dituen literatura da gazteek gogoko dutena.
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Hori horrela izanik, ez da harritzekoa zenbait literatur genero didaktiko
moralizatzailek, Fabula edo Alegia deritzona kasu, animismo honetaz egin duen
erabilera. K.Spang-ek dioenez (1993:112), antzinatetik datorkigun generoa da Alegia
eta bere hedakuntza oso zabala izan da. Askotan esan izan da beren jatorria Babilonian
dagoela, beranduago Greziara hedatu zelarik eta hemendik Europa guztira, K.a.VI.
mendean bizi izan zen Esopo-ren eskutik.
Gehienetan, animaliak izan ohi dira alegietako protagonistak eta batzuetan
gauzak, landareak, gizonak edo Jainkoak. Honekin batera, aipagarria da, jeneralean
alegietan kontatzen denak orokortu daitezkeen egien antzera jokatzen duela, beren xede
kritiko, satiriko eta didaktikoa azaleratuz.
K. Spang-en hitzetan (1993:114):
La antropomorfización de animales, plantas y cosas no es un
capricho sino que remite a la época de la humanidad en la que todo se
comunicaba con todo y todos con todos. Esta transparencia paradisíaca
sirve de legitimización de que lo narrado y las conclusiones éticas
pertinentes constituyen un reflejo del mundo como es en su esencia y -en
ello reside la enseñanza de la fábula- como debería ser el mundo
contemporáneo a la creación de cada fábula e incluso en sus aspectos
supratemporales.
La Fontaine-ren alegien argitalpenak (Fables, 1668an) izugarrizko arrakasta
izango du, bereziki XVIII. mendean, helburu didaktiko eta moralizatzailez argitaratzen
diren hainbat alegia-liburutan. Testuinguru honetan gogoratu beharko genituzke F.M.
Samaniegoren Alegi moralak (1781), Iriarte-ren Alegi literarioak (1782) edo euskaraz
egindako lehenengo haur liburua: B. Mogelen Ipuin onac (1804) (zeina Esoporen
alegia-bilduma baita. Ikus honi buruz, Etxaniz, X.: 1996). Tradizio honek XX.
Mendera arte iraungo du, arrakasta handiz berrindartuz 1926an Otxobik bere Alegiak
argitaratzen dituenean.
Hauen ondoan, azkenik, alegien eta ipuingintza modernoaren batura gisara
ulertua izan den R. Kipling-en Oihaneko liburua (1901) gogoratu beharko genuke,
bertan, gizakiaren heziketaz diharduen istorioan, abentura eta jakin nahia bihurtzen
baitira irakurlea erakartzeko baliabide nagusi.
d.2 ) Herri-ipuingintza.
Hala ere, animismoa haurraren garai batzuekin ondo lotzen den sentimendua
izanik ere, bada, bereziki haur-gazte literaturaren garapenean eduki duen
eraginarengatik, kontuan hartzea merezi duen beste alderdi bat: ahozko literaturaren
tradizioan animalia protagonisten presentziarena, hain zuzen ere.
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S. Callejak gogoratu digunez (1994:74), leku guztietan, umeak eskuratu dituen
lehenengo liburuak -edo kontakizunak- oso lotuak egon dira herri ipuin eta kontuekin.
Bereziki erromantizismoaren ideien itzalean joan ziren ugarituz herri-literatura
bildumak. Herri-ipuinen maitale eta aldeko izan ziren Schiller, Novalis, Goethe,
Chamisso, Hoffmann, eta hainbat idazle, eta testuinguru horretan burutu zuten Grimm
anaiek lehenago aipatu dugun herri-ipuinen bilduma ezaguna9.
Atxagak, J.Arratibelen hitzak gogoratuz, behiala elementu guztiek (landareek,
animaliek,...) hitz egiten zutela ohartarazi digu (1982a). Antzinako gizona-natura
armonia hau da, preseski, tradiziozko ipuinetan azaleratzen den animismoaren adibide
(ibid. Igerabide, J.K., 1993:7).
Beraz, orain artean esandakoa laburbilduz, protagonista animalia izatea haurgazte literaturan arrakastatsu diren genero desberdinetan ematen den ezaugarrietakoa
dugu. BEBMen kasuan, protagonista animalia izatea aipatu dugun tradizio guzti
horretan sartuko litzatekeen baliabidea dugu. Animismo kontuak gaindituak dauzkan
irakurle gazteari egiten zaion keinu ironiko honek, distantzia bat sortzen du testuirakurle artean. Irakurleak badaki, bere memoriak kontatzen dituen 50 urteko (!!) izaki
hori behi bat dela, eta nahiz eta liburuan barneratu ahala protagonistaren gatazka eta
dudak bere adinean bizi dituenen berdinak direla ohartu (adiskidetasunari buruzko
kontuak, bakardadeari buruzkoak, ikasketak, festetan animaliei egiten zaizkien torturen
salaketa, gatazka existentzialak,...10), erabateko identifikaziorik ez da ematen,

9

Halaxe mintzo da Atxaga bere Abecedarium haur-literaturari buruz lan ezagunean (1986: 36):
(erromantikoei) amandre-ipuinetako sorgin, antzara, urrezko maindire, munstro eta
beste elementuak tresna egokiak zitzaizkien bere barneko gertaerak adierazteko, eta,
gainera, herri-ipuin haiek ondo zetozen bere gizartearekiko ideiekin ere. (...) Gaur egun
egiten den haur-literatura (...), fantasiaz baliatzen da gehienbat. Mila gau eta bat
gehiago bezala, Grimm anaiek eta beren imitatzaileek jasotako amandre-ipuinak oinarri
dira liburu eta fantasia horietarako.

10

Hona jarraian, BEBMek ikutzen dituen gai hauen inguruko hainbat aipu azpimarragarri:

a) Adiskidetasunaz: Aresti-ren Harri eta Herri-ko (1964) poema ezagunaren oihartzunak
dakarzkigun perpaus hauetan, adiskideak gauza guztien gainetik defendatu behar direla esaten da:
Laguna defendatu egin behar da beti, otsoen kontra, sugeen kontra, arratoien
kontra, behi makalen kontra, mingain gaiztoen kontra, esker txarreko jendearen kontra.
(BEBM: 73 eta 77)
b) Gatazka esistentzialistak:
(...) zer naiz? Zergatik nago hemen? Barrutik hitz egiten didan Setatsu hori,
zein ahots da zehazki?.
c) Arrazionalismoa=heldutasuna:
Dagoeneko ez zara hain ume eta logikaz pentsatzen hasi behar duzu (BEBM:
100)
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kontalariaren “animaltasuna” dela medio11. Beraz, eta bukatzeko, protagonista animalia
izatea tradizio literario baten argitan uler badaiteke ere, horrek ez du, inondik ere,
egileak baliabide horrekin eragiten duen ironia itzaltzen.

e) Paratestuari buruzko xehetasunak.
Dagoeneko, aipatuak ditugu paratestuari buruzko (ik. G.Genette:1987) hainbat
xehetasun: tituluaren gaineko iradokizunak eta gazteentzako sail batean argitaratu
izanak sor ditzakeen igurikimen zehatzak.
Hauen ondoan, jatorrizko testuan liburu hasieran frantsesez datorren aipua
azpimarratu beharko genuke. Itzulpenetan desagertu egiten den aipu labur hau12,
Frantziako kanta herrikoi batetik hartutakoa da (intertestualitate kontuetan, beraz,
“aipu” baten aurrean gaude zentzurik hertsienean). Frantsesez egoteak, gaitasun
linguistiko batzuk eskatzen dizkio irakurleari, nahiz eta, liburuan zehar barreiaturik
dauden frantsesezko lerroak ulertzeko (poeten esanak gehienetan), kontalariak ematen
dituen laguntzei esker, ez den beharrezkoa hizkuntza honetan maila handirik edukitzea.
Era berean, kontu egin behar da, kasu honetan, kanta herrikoi batetik hartutako zati
baten aurrean gaudela, eta ez, OBBen kasuan bezala, poesia baten aurrean. Erregistroa,
dakusagunez, ez da hain kultua.
Hala ere, paratestuari dagokion kontu hauekin jarraitzeko, bada liburu honetan
deigarriagoa suertatzen den ezaugarria: kapitulu bakoitzaren hasieran narratzaileak
ipintzen duen edukiaren laburpena. Estrategia honen bidez, jarraian datorrenaren berri
ematen zaio irakurleari, modu honetan, eduki mailako berritasunak iragarriz. Laguntza
hauei esker, berritasun edo sorpresa alderdiak gutxitu egiten badira ere, memoria da
errazten dena.

Ez daukat ezer basurde edota zapelaitzen aurka, biak ala biak ere animalia
nobleak eta borondate onekoak baitira, baina egia esateko apur bat atzeratuta gelditu
dira. Bai, bizidunok Alfatik Omegara daramagun bidean piska bat atzeratuta gelditu
dira, oso alfa.(...) Hitz batean esateko, gu (behiok) oso omega gara, ez alfa.
(BEBM:108)
d) Estudioa:
(...), beste denborapasa bat proposatu nahi dizut. Eta hori da estudioa.
Zergatik ez hasi izarren izen eta legeak ikasten, lagun? (BEBM: 93)
11

Sakoneko elkarrizketetan ikusiko dugun moduan, behiaren irakurketak “identifikazio emotiboa”
eragiten du, irakurketa burutu ahala protagonistaren gatazkekin bat egiten duelako irakurleak.

12

“Au clair de la lune,
mon ami Pierrot,
prête-moi ta plume,
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Literaturaren esparruan hain ezaguna den teknika honek (heziketa-nobela
ezagun bat gogoratzekotan Voltaire-en Candido izenda genezake prozedura honen
adibide argitzat), irakurketa-lanak erraztu egiten ditu eta liburuaren ulermenerako
funtsezko diren ahalmenen berri ematen digu.
Beraz, kapituluka antolatuta dagoen nobela baten aurrean gaude. Irakurleak ez
du, oraingo honetan, ipuinen arteko lotura narratiborik egin behar eta, ondorioz,
errazago suerta dakioke hari nagusia jarraitzea.

f) Memoriak. Liburuaren argumentua.
“Memoriak”, genero bezala, nahiko berriak badira ere (ik. García Berrio, A. &
Huerta Calvo, J., 1992:227), XVIII. mendeaz geroztik Europako herrialde
desberdinetara hedatuz joan dira, gehienetan, poetiketatik at dagoen genero gisara
funtzionatuz.
Memoriek antza handia dute genero autobiografikoetan bereizten diren hainbat
kontatzeko modurekin, baina bereziki aitorpenekin. Eta aitorpenak aipatu baditugu,
liburuan Jaun Done Agustiren (354-430) Aitorpenei (BEBM:179) egiten zaien
erreferentziarengatik da. Jakina denez, pentsalari honek izugarrizko garrantzia ematen
zion memoriari, berau kontsideratzen baitzuen gizabanakoaren barne-bizitzara iristeko
bide nagusi. Memoriei esker, iragana ez ezik gure izate osoa ere zehaztu eta irudikatzen
dugu. Introspekzioa eta barru-bilakuntza genituzke, beraz, memoriaren zutabe
nagusienak13.
Bere barruko “ahotsari” egindako promesa baten ondoren (BEBM:29)
erabakitzen du protagonistak memoriak idaztea, eta zehaztasun handiz esaten zaigu
idazki hauek bere gain hartuko duten epea: protagonista 1940an jaiotzen bada, mende
bukaeran idazten ditu aipatutako memoriok (BEBM: 24,34). Beraz, 50 urte inguru ditu
behiak (irakurleari egiten zaion irrealtasun keinua, dudarik gabe) idazketari ekiten
dioenean eta komentuan bizi da Bernardette-rekin. Narratzaile intradiegetikohomodiegetiko honek kontatzen digun istorioaren orden kronologikoa errespetatzen
bada ere, hainbat pasadizo eta gertakari tartekatzen ditu bertan iruzkin metanarratiboei
esker. Azken hauen artean aipatu beharko lirateke mojaren ahotan datozen santuen
bizitzak edo Setatsuari esker dakizkigun gertakari historiko-kulturalak.
Zahartzaroan (hala mintzo bagaitezke) ekiten dio behiak, beraz, memoriak
idazteari. Horretarako, F. Villon-en (1431-1463 ond.) ahapaldi ezagunen errepikapenaz
baliatzen delarik lehengo kapituluaren amaieran egiten dituen lamentazioetan:
Baina, pentsatzen jarrita, non ote dira negu hartako elurrak? Edo
otsoena gertatu eta askoz geroago ikasi nuen frantsesez esanda: oú sont
pour écrire un mot” (Frantziako kanta herrikoia)
13
Ikus honi buruz Palacios, X., 1990, Textos de Filosofía, EHU, 82-93
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les neiges d´antan?. Zenbait urte joan ote dira betirako urtu zirenetik?
Zeren urtu egin baitziren, eta haiekin batera gure gaztetasuna ere urtu
egin baitzen. Denak ere gazte geunden orduan, gazte ni, gazte Setatsua,
gazte otsoak, gazte nire etxeko beste behiak. Eta mendea bera ere gaztea
zen orduan, 1940an geunden eta; orain, berriz, mendea bukatzen ari da.
Nora joan ote da dena! Oú sont les neiges d´antan?14 (BEBM:28)
Liburuan zehar azalduz doazen hainbat poeta frantsesen aipu intertestual hauek,
kontalariaren jakinduriaren berri ematen digute (U.Eco-k enciclopediaren berri esango
luke), irakurleari egindako keinu bilakatuz.
Beraz, honako puntuotan laburbilduko genituzke BEBMen kontatzen diren
istorio desberdinak:
a) Historia mailan (ik. formalisten historia/diskurtsu bereizketa) pisu narratibo
handiena duena behiaren beraren memorietan kontatzen zaigun bizitzak osatzen du.
Iraganaldiranzko jauzi honetan, behiaren biografian garrantzizkoak kontsideratzen diren
pasadizoak aipatzen dira. Bereziki: jaiotzeko dezepziotik “heldutasunera” doan ibilbide
guztia (bakardadea, laguntasuna, erosotasuna,...). Kontalari nagusi honen bilakaera da
nobelan kontagai. Hasiera bateko animalia irrazionala (alfa deitua nobelan) izaki
“arrazional” (omega) bihurtzen den arteko ibilbidea. Formazio nobela dela esan
daiteke, horregatik, BEBM. Puntu honetaz, dena den, aurrerago mintzatuko gara.
b) Behiarenarekin batera, Pauline Bernardette moja xiberotarraren bizitza da
kontagai. Ezkontza proposamen bati ihes eginez, Altzürükütik alde egitea erabakitzen
duenean, bi pertsonaien patuak elkartu egiten dira. Eta oso modu umoretsuan, bestalde,
izan ere, mojatxoak bere logelako leihotik salto egitean kasualitatez azpian zegoen behi
gainera erortzen baita.
c) Gerra Zibilaren kontaketak harilkatzen du hirugarren hari narratibo
garrantzitsua. Istorio nagusiena 1940an hasten bada ere, Balantzategi baserrian egongo
da oraindik errenditu ez den ejertzitoaren “almazena” (BEBM:102) eta kontu hau jakin
arte behiak egiten dituen ikerketa eta “dedukzioek” bere heldutasunaz bat, poliki-poliki
argitzen doan misterioa iradokitzen diote irakurleari. Zentzu honetan, hirugarren eduki
14

F. Villon-en “Ballade des dames du Temps jadis” ezaguna da bertso hauen jatorria (ik. Villon, F.,
1979, Poesía completa, Madrid, Visor (argitalpen elebiduna), 100-101 orrialdeak):
Dites-moi où n´en quel pays
Est Flora, la belle Romaine
Archipiada ne Thäis
Echo, parlant quand bruit on mène
Dessus vivière ou sus ètang
Qui beauté eut trop plus qu´humaine?
Mais où sont les neiges d´antan?
Où est la très sage Héloïs, (...)
Mais où sont les neiges d´antan?
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narratibo honen inguruan argituz doazen iluntasunek (arrarotasunak deitzen die Mo-k),
intriga puntu interesgarria ematen diote liburuari, gazte-literaturako produktu egoki
bilakatuz.
Hasiera batean gerraren amaierari egiten zaizkion erreferentzia ahulak
(BEBM:58,59,60), liburuak aurrera egin ahala, zehaztuz joango dira, gerraondoko
egoerari buruzko hainbat informazio emanez. Modu honetan jakiten dugu, mendian
ezkutatzen den ejertzitoa noren aurka borrokatzen ari den (Espainiako Jenerala,
BEBM:109) edo defendatu eta erasotzeko erabiltzen dituzten teknikak nolakoak diren
(“Bonbak jarriz. Halaxe segitzen dute mendikoek gerran, sabotaiekin”, 113.or.).
Edozein modutan, gertakari bortitzen ikusle bihurtzen den “behia”, gerraren
krudelkeriaren lekuko izatetik (tiroak, Usandizagaren asasinatzea,...jakitean) biktima
izateko arriskuan egotera ere pasatzen da (“faxistak” Balantzategiz jabetu eta behiak
akatzen hasten direnean (120.or.)).
Ikusten denez, desordenatuta datoz Memoria hauek liburuan, narratzaileak
egiten dituen itzulinguruetan bizitza baten une garrantzitsuenak soilik agertuz15.
g) Heziketa Nobela. “Sapere aude!” (I. Kant)
Mo, gure protagonista, ez da edozein modutako behia. Alemanian argitaratu zen
kritika batean (Seub, S.: 1995) iradokitzen den moduan, Io jainkoaren iloba dateke
(zekor zuria berau), haren moduan, “pentsamendu sakonak hausnartzen dituelako”.
Konparaketa bitxi horren oinarrian liburuaren leitmotiv nagusia topa dezakegu:
pentsamenduaren, arrazionaltasunaren aldeko aukeraketarena, hain justu. Izan ere,
liburuan zehar etengabeki errepikatzen den “Munduan ez dago behi makala baino
gauza makalagorik” perpausak, makaltasuna (erosotasuna) alde batera utziz, biderik
zailena, hots, hausnarketarena (zentzu filosofikoan) hautatzen duen behiaren berri
ematen baitigu. Hemendik datorkio liburuari Alemanian jaso dituen kritiken
nolakotasuna: J.Gaarder-en El mundo de Sofía (1994) liburuarekin konparaketa
egiterakoan behiaren jarduera filosofikoa azpimarratu nahi izan da16.

15

Halaxe mintzo da protagonista amaieran:
Baina, mundu honetako gauza gehienak bezalaxe, ilusioa zen nire
hasierako asmo hura. Zeren, nahiz asko saiatu, lumak ez baitaki goldearen moduan
aurreratzen, ez baitu memoriaren lurra xuxen eta zehazki harrotzen, baizik eta
desordenuan, baldarki, esan behar direnak hondoratuz eta esan behar ez direnak argira
ekarriz. Memoria honetan nire bizitzaren materia azaltzen ote da?. Ez zait bada
iruditzen. (BEBM:176)

16

Arrrazionalitatea eta jakinduria, norberaren askapenerako eta autonomiarako bidetzat jotzen dira
Atxagaren hainbat haur-liburutan, eta hori horrela izanik, hari-tematiko garrantzitsua delakoan gaude.
Adibide batzuk aipatzekotan, hortxe geneuzkake Asto bat hipodromoan (1984) ipuina edo Mundua eta
Markoni (1995) literatur agenda. Lehenengoan, Maurizio astoaren jakinduriari esker, zaldiek
hipodromotik ihes egitea lortuko dute. Bigarrenean, berriz, irrati asmatzailearen izena daukan Markoni
txakurrak, pertsonaia oso bitxi bat ezagutzen du Bilboko Bidebarrietako Liburutegian: Baratxuri Buru
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Ironia eta umore handiz aurkezten zaigun kontu hau (azken batean, behi bat beti
baitago “hausnarrean”), pertsonaiaren hezkuntza, heldutasunerainoko bidea, kontatzeko
asmoz egiten da. Ikasketa edo hezkuntza nobela baten aurrean (Bildungsroman) gaudela
esango dugu beraz: haurtzarotik heldutasuneraino izaki batek egiten duen ibilbidea
kontatzen duen nobela baten aurrean, hain zuzen ere.
M. Bajtin-ek bere “La novela de educación y su importancia en la historia del
realismo” kapitulu ezagunean17, “gizakiaren garapena irudikatzen duen” nobelagintza
mota honen ezaugarriak zehazten ditu. XVIII. mendearen bigarren erdialdean sortzen
den nobelagintza hau, aurreko hainbat nobelagintzari (erromes nobela, proba nobela eta
nobela autobiografikoa) kontrajarri zitzaion. M. Bajtin-en iritziz, desberdintasunik
aipagarriena heziketa-nobelak heroiari buruz ematen digun ikuspuntu berrian legoke:
protagonistaren garapena, bilakaera, dira kontagai, eta nobela biografikoan aldaketarik
gabeko pertsonaiak aurkezten bazitzaizkigun, heziketa-nobelan, gizakiaren eraldapena
da irudikatzen zaiguna.
Hala ere, gizakiaren baitan ematen den transformazioa, era desberdinetan
azaleratzen da, aniztasun honek bost motatako heziketa-nobela bereiztera
garamatzalarik (M. Bajtin, 1992:212):
a) Bizitza guztietan ematen den eraldatze ziklikoa erakusten duen nobela
mota (Jean Paul eta Hipper-en nobelak aipatzen ditu Bajtin-ek)
b) Eraldatze ziklikoaren beste aldaki bat gizakiongan gaztaroko
idealismotik zahartzaroko jakinduriara doan bidea islatzen duen heziketanobelak osatuko luke. Bizitza bera eskolarik garrantzitsuena bihurtzen da
gizakiarentzat. Mota honetakoak dira XVIII. mendeko bigarren erdialdeko
nobela klasikoak (Wieland, Wetzel, Keller, Goethe,..bezalako egileenak).
c) Biografia zehatz bati dagokion garapena kontatzen duen nobela mota.
Kasu honetan, eraldaketa ez dagokio ziklo bati, alderantziz, zenbait biografia
konkretutan soilik ematen da (Fielding-en Tom Jones edo Dickens-en David
Copperfield, kasu).
d) Nobela didaktiko-pedagokikoa. Protagonistarengan ematen den
eraldapena heziketa zehatz baten fruitu da. Hau da, ideia pedagogiko batean
oinarritutako garapenaz ari gara (adibiderik ezagunena Rousseau-ren Emilio
genuke).
e) Azken mota honetan, pertsonaiaren eraldapena bilakaera
historikoarekin batera ematen da. Gizakia munduarekin batera aldatzen da, eta
izeneko jakintsua, “xelebre” (ezjakitun) izatetik jakintsu eta buruaske izatera pasa den pertsonaia nagusia.
Ikusten denez, bietan jakainduriak norberaren burujabetasuna ahalbidetzen du.
17
in Bajtin, M., (1979) 19925, Estética de la creación verbal, Mexiko: FCE
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gehienetan bi eperen arteko iragan gunean dago kokatua protagonista. Esan
daiteke, munduaren oinarriak aldatu egiten direla eta, ondorioz, gizona ere bai
(mota honetan sartuko genituzke, Goethe-ren Wilhelm Meister ezaguna edo
Rabelais-en Gargantua eta Pantagruel). Bajtin-entzat azken mota hau izango
litzateke garrantzizkoena, bereziki nobela errealistaren garapenerako duen
eraginarengatik .

Sailkapen honen arabera, zail da azterkizun dugun liburua mota zehatz batean
soilik kokatzea: BEBMen,
bizidunek gaztarotik (“inozo izatetik” BEBM:139)
heldutasunera (alfatik omegara, beraz) egiten duten bilakaera “ziklikoaz” hitz egiten
baitzaigu edo garai historiko batek (gerraondorenari egiten zaizkion etengabeko
erreferentziek puntu hau indartuko lukete) bultzatu eta eragindako isolamenduzko
bizitza baten aldeko aukeraketaz (behiak, gerraondorenaren krudelkeria areagotzen
denean, “basora” egiten du ihes edo, bere bizitzaren azkenaldian, komentura, hau da,
mundutik at dagoen espazio batera).
Hala ere, horien ondoan, bada, lehenago azpimarratu dugun bezala, liburuak
etengabeki nabarmendu nahi duen alderdia: norberaren formazioak, hezkuntzak, izakiari
ematen dion askatasunarena. Izan ere, Mo, ondorengo puntuetako erreferentzia
interstualetan ikusiko dugun modura, zerbait bada “behi” oso “jantzia” baita, jakituna,
asko ikasia: etengabeak dira poeta eta idazle desberdinei egiten zaizkien erreferentziak,
zientzialari desberdinei buruzkoak (astronomiazko ezagumenduei) edo kulturaantropologiazko datuei18 egindakoak.
Beraz, hasiera batean, barruko Setatsuaren iradokizunez baliatzen den
protagonista hau, hazi ahala, bere autonomia intelektuala hartuz joango da: bereak
izango dira gertakarien aurrean hartutako erabakiak, bereak, horretara iristeko egin
beharreko hausnarketa eta gogoetak. Ironia guztiak gaindituz, “behi ilustratu” baten
aurrean egongo gara nobela amaieran, hainbat proba gainditu ondoren (“desertu edo
basoarena” kasu), bere heldutasunera iritsi den izaki baten aurrean. Atxagaren obraren
oinarrian dagoen jakinduriaren aldeko apustu hau (gogoratu, bestela, OBBen azterketan
esandakoak), helburu didaktikoz azaleratzen da gazte-nobela honetan. Oso egokia
genuke, honi dagokionez, I.Kant (1724-1804) filosofoak Ilustrazioaz emandako
definizioa gogoratzea:

18

Hemen sartuko genituzke zortzigarren kapituluan, La Vache lagunarengandik banandu ondoren
protagonista bakarrik eta eroria sentitzen denean Setatsuak India eta Pakistango behiei buruz (164) esaten
dizkionak, bai eta “Troiako behiari”(!! 167) buruz ematen dizkion datuak ere. Atxagak berak, 1995eko
urrian Gasteizen burutu ziren Gazte Literaturari buruzko Lehenengo Topaketak-en eman zuen hitzaldian
M.Harris-en Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la Cultura, (Alianza Ed., 1991) bezalako
liburuek gazteentzat duten interesa defendatzen zuen.
Bere iritziz, kultura-antropologiazko lan hauen irakurketa, atsegina eta benetan gomendagarria
suertatzen da gazteentzat. (Esan dezagun, bide batez, aipatutako liburu honetan India edo Pakistanen
behiek eragiten duten miresmen eta errespetuaz datu erlijiosoez gain, oinarrian leudekeen arrazoi soziokultural eta ekonomikoen berri ere ematen dela).
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La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría
de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su
propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta
minoría de edad cuando la causa de ello no reside en la carencia de
entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí
mismo de él sin la guía de otro. ¡ Sapere aude ! ¡Ten valor para servirte
de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la Ilustración19.
(azpimarra geurea da)
Hortxe legoke, segur aski, liburuaren arrakasta eta erakarpenaren arrazoirik
nagusienetakoa: nahiz eta hezitzailea suertatu, behi guztien modura, “alpalpa,
frantziberdea eta ailobrea” ( BEBM:35) maite dituen protagonistaren ahotan kontatzen
dela. Bere animalia kondizioari (musika klasikoa entzutean ere “trantzean” jartzen
baita) ihes ezin egin dion “behi logikoa”ren ahotan . Umore handiz kontatzen zaigun
moduan, lan handia suertatzen da animalia honentzat logikaz pentsatzea, hastapenetan,
horrelako lan “neketsu” batek zerraldo lo uzten baitu. Liburuko “esaera zaharrak” (!!)
dioen moduan: “Behia omen da logikoa, ez da izango lo gutxikoa” (BEMB:103). Gure
begietara, ironía horretan (Behia=arrazionala) legoke, irakurleari egiten zaion keinurik
nagusiena.

h) Dialogismoa: ahots aberastasuna BEBMen.
M. Bajtin-en kontzeptu honi helduko diogu, berriro ere, nobelak osatzen duen
“ahots kontzertuaren” berri emateko. Irakurlearen begietara, nobelan sumatzen dugun
ahots-erregistro desberdinak, pertsonaia zehatz bat karakterizatzen laguntzeaz bat,
semiotikoki oso garrantzizko suertatzen dira bakoitzaren rol eta funtzioak zehazteko.
Ahotsen artean, nobelan bertan “status” hori duelako, Setatsu deritzonarena
izango litzateke bereziena. Protagonistaren baitan jaiotzetik bertatik dagoen ahots honek
oso hizkera berezia dauka, maila jasokoa (ik. heteroglosia) eta protagonista baino
ikasiagoa da. Honen frogagarri, Mo-rengana zuzentzeko darabilen “Lagun on ona”
espresioan geneukake, bere “mihi dotore eta leunaren” (BEBM:13) adierazgarri dena,
dudarik gabe. Jakituna izateaz gain, bere joera didaktikoa etengabea da nobelan: “gauza
naturalak” jan behar direla gomendatuko du (80), estudioaren beharra defendatuko,
arrazionaltasuna eta logika bultzatuko (otsoekin duten pasadizo arriskutsuan bezala),
etab.. luzea.
Hainbesterakoa da ahots honek pertsonaia nagusiarengan eragiten duen
harridura non, irakurleon galderak bere eginez, etengabeko itaunketa bultzatzen duen:
Deituko nion Aingeru Goardako, deituko nion Izpiritu, Mintzo,
Ahots edo nahi dena....hura beri nire barruan. (BEBM:15)

19

in Kant, I. et al., 19892, ¿ Qué es la Ilustración?, Madrid: Tecnos, 17.or.
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(...) nire Ahots, Aingerugoarda edo dena delakoa setatsua da, eta
hiztunegia, eta tristea ere bai batzuetan, eta askojakina; baina akats eta
guzti horiekin batera, oso lagun ona eta argia izan zaidala ere onartu
beharra daukat. (BEBM:152)
Setatsu hori zein ahots da zehazki?(...) Batzuetan pentsatzen dut
ni neroni naizela, eta bi ahots ditudala, barrukoa eta kanpokoa.
(BEBM:177)

Nobelan esaten denez, izaki guztiek barruan daramaten ahots hori, zenbaiten
kasuan ( La Vache behia esaterako) erasokor, basati eta borrokalaria da (55.or.). Ikusiko
denez, protagonistaren jakituria eta heldutasuna erdietsi ahala, errazagoa izango zaio
ahots honi aurre egitea, “ bere “ erabakiak hartzeko autonomia lortzen duelarik (44.or.).
Atxagaren lanean hain maiz erabiltzen den teknika honen bitartez, gizakiok
“barruan” daramagun “ahotsa” irudikatu nahi da. Historian zehar modu askotara
interpretatu eta izendatu den ezaugarri hau, hasi daimonion sokratikotik20, kristau
kontzientziatik pasa eta estadio psikoanalitikoetara iritsiz, teknika narratibo desberdinen
eragile izan da asteasuarraren obran.
Baliabide tekniko gisara, D. Cohn-ek21 bakarrrizketa aipatua deritzonaren
aldaki bat izango litzateke. Kontamolde horretan pertsonaiaren pentsamenduak estilo
zuzenean azaleratzen badira (“Hauxe esan nuen neure baitan:...”), asteasuarraren
teknikan bakarrizketa hau era antzeztuagoan kontatzen da. Modu honetan,
pentsamenduak elkarrizketa moduan aurkeztuz, arrazionalagoak, eztabaidatuagoak
suertatzen dira, irakurlea ikusle huts bilakatuz. Segur aski, elkarrizketaren erabilera
etengabearengatik, ahozkotasunetik gertu dagoen baliabide honekin, barnebakarrizketak arindu nahi zaizkio irakurleari.
Hala ere, ahots narratiboei dagokien kontu honetan, Pauline Bernardette
mojarena da, segur aski, irakurle euskaldunari deigarriena suertatu zaiona.

20

Sokratek bere baitan ahotsak entzuten zituela zioen: txikitatik barruan zeramatzan jeinu, izpiritu edo
jainko hauek, gauza eta jokabideak iradokitzen zizkiotela defendatzen zuen. Jakina denez, Sokrateri egin
zizkioten hiru salaketetan, hirugarrena, “jainko berriak onartzeari” zegokion, hau da, daimonion zeritzon
barruko ahotsari. Nietzschek berak (ik. El nacimiento de la Tragedia) Sokratek deabruzko ahots honetan
topatu zuen babesaz hitz egin zuen.
L. Bría-k dioskunez (1993:35), daimonion sokratikoa:
Es simplemente la proclamación de la voz de la conciencia elevada a la
categoría y el rango de religión, autónoma por excelencia. (in L. Bría (ed). PLATON,
1993, Apología de Sócrates, Madrid, Alhambra)

21

Cohn, D., 1978, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction,
Princeton: Princeton University Press
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Altzürüküko mojak, logikoa denez, zubereraz hitz egiten du, euskalki
desberdinen errealitatea heterofonía honen bidez azaleratuz22. Atxagak berak Argia
aldizkariak egindako elkarrizketa batean (1992-1-12), Berdardette-ren ihardunak
testuari “kolorea” ematen ziola onartzen zuen, testuan azaltzen diren beste ahotsekiko
distantziak (Setatsuarena, Mo-rena) argiro markatuz23.
Euskal errealitatea irudikatzen duen erabilera hau liburuak duen intertestualitate
euskalduna sartzeko aitzakia bihurtzen da. Ondoko puntuetan ikusiko dugunez, liburuan
transkribatzen diren erromantze zuberotarrek nahiz aipatzen diren egile euskaldunek,
BEBMek duen testu artekotasun euskalduna zehazten du.

i) Pertsonaien deskribapenak:
Pertsonaiei dagokienez, E.M. Foster-en Aspects of the novel ezaguneko banaketa
bere eginez, pertsonaia “lau” eta “esferikoen” artean bereizten du K. Otegik24. Holaxe
itzultzen ditu Foster-en hitzak:
Pertsonaiak, lau ala esferiko izan daitezke. Pertsonaia lauei,
“humours” zeritzaten XVII. mendean Ingalaterran, eta inoiz tipo edo
karikatura izena eman ohi zaie. Eiterik garbienean, ideia edo tasun baten
arabera taiutu ohi dira; faktore bat baino gehiago har dezanean,
pertsonaia esferikoa daraman bihurgunea hasten da. (Otegi, K., 1976:40).
Hortik abiatuz, ezin esan nobela honetan pertsonaia konplexu eta psikologikoki
garatuen aurrean gaudenik. Alderantziz, pertsonaien kasuan izenak eta deskribapen
fisikoek dute pisu narratibo handiena, gehienetan, ezaugarri baten arabera definitutako
paperezko izakien aurrean gaudelarik. Zentzu honetan, irakurlearen begietara, izen
desberdinen adierazkortasun semantikoa garrantzizkoagoa da pertsonaien beren garapen
eta bilakaera psikologikoa baino.

22

Liburuaren itzulpen desberdinetan frantsesarekin zipristinduriko hizkeraren bidez (bai joskeraz, bai
hiztegiz) konpondu da, egokitasun handiz, arazo hau. Irakurle gazteari (nahiz helduari) originala ezezik
erakargarria ere iruditu zaio baliabide hau (hainbat kritikatan azaleratu den moduan). Hona adibide bat,
esandakoaren lekuko:
Aquel día yo caí à l´enfer, Mo, porque yo iba a bailar y todos querían bailar avec moi.
Et non los de Altzürükü seulement, también los de Urdinarbe, Brissac, Ganges, Laroche
y otros muchos lugares. (...) Yo no quería ser con aquellos chicos, yo quería ser à la
montagne con mes vaches. (Memorias de una vaca, 1992:97)

23

Datu nabarmena izan arren, esplizituki azaltzen da liburuan bi protagonisten jatorri geografikolinguistiko desberdina, J.Sarrionaindiaren Ni ez naiz hemengoa (1985) liburu ezagunaren titulua
parafraseatuz, honako hau baieztatzen denean:
-Eta zu, nongo behia zira?, ez güretarik! Eta Piarreseneko ere ez!.
-Egia. Poetak esan zuen bezala, ni ez naiz hemengoa. (BEBM:173).

24

Otegi, K., 1976, Pertsonaia euskal nobelagintzan, Bilbo: Mensajero-Gero
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Salbuespen bakarra, noski, Mo genuke: bere deskribapen fisikorik ez badaukagu
ere (dakizkigun gauza garrantzitsuenak bere kolorea (beltza), jaiolekua (Balantzategi)
eta adina (50! Urte) dira, garapen psikologikoaren tratamendua trinkoagoa da. Heziketanobela honetan, Mo-ren bilakaera da preseski kontatuko zaiguna, eta hau dela eta,
garrantzitsuago suertatzen da pertsonaiaren “barru” deskribapena, kanpokoa baino. Mok ez du pertsonaia iraunkor eta indibiduala irudikatzen (ik. Otegi, K.: 1976).
Ezerengandik gertu egotekotan, pertsonaia gatazkatsuengandik gertuago legoke.
Hala ere, protagonistaren kasuan, ezin esan bere izenak garrantzirik ez duenik:
hots onomatopeiko batek ematen dio izena, hots guztien moduan, oroitzeko erraza dena,
eta irakurleari dagokionez, irakurle gazte ez sofistikatu baten berri ematen diguna.
Mo-ren ondoan ezinbestekoa zaigu La Vache qui rit pertsonaiari erreferentzia
egitea. Funtsezkoa da pertsonaia honek nobelaren eta pertsonaia nagusiaren bilakaeran
duen garrantzia, bera baitugu, heziketa nobela honetan, Mo-rengan izango den
aldaketaren eragile nagusiena. La Vache-ren garrantziaren frogagarri ditugu beraren
gaineko deskribapen fisiko eta psikiko ugariak: beste pertsonaia guztiak pintzelada
gutxiz deskribatuak dauden bitartean, La Vache Mo-ren kontrapuntu beharrezko
bihurtzen da.
Pertsonaiaren beraren izenaren adierazkortasuna da, edozein irakurleren
begietara ihes egiten ez duen lehenengo ezaugarria. Hasierako harridura gainditu
ondoren, irakurlea ohartzen da, izen horrek gazta marka ezagun bati egiten diola
erreferentzia25. Izenaren zergatia 140-141 orrialdeetan azaltzen da: berez Txapar izena
zuen behiari familia frantses batek jarritako ezizen gisara aurkeztuz. Kontalariak
eskaintzen digun pertsonaia honen deskribapen fisikoa bere jokabide eta bihotz
borrokalariarekin bat dator: itsusia, gaizki osatua, txikiegia, moztaka, lepo eta hankaz.;
eta hori gutxi balitz: buru handiegia eta kopeta oso zabala dituena (gaztelerazko
itzulpenean “Cabezona” izena hartzen du) (BEBM:52). Gehiegikeria eta erridikulizatze
honen bidez, irakurlearen atentzioa erakarri nahi da, pertsonaia arrunt baten aurrean ez
dagoela azpimarratuz. Hain da basatia bere jokaera eta itxura, haserre aldietan “begi
gorriak” (99) edukitzen dituela.
Hala ere, pertsonaiaren deskribapen fisiko oparo horren ondoan, liburuan
betetzen duen funtzio narratibo duda ezinezkoa gogoratu beharko genuke. Greimas-en
bereizketa ezaguna gogoratuz, nobelaren hasieran, protagonistak heldutasuna lor dezan
Laguntzaile eta Eragile funtzioak betetzen baditu (makaltasuna eta erosotasuna
gaindituz, bizitzaren gaineko etengabeko itaunketa irudikatzen duelako) amaiera aldean,
aurkakoa izatera pasatzen da (La Vachek biolentzia eta borrokaren aldeko aukera egiten
duenean).
Bi pertsonaiak behi taldetik bereizi egiten dira hasieratik bertatik: La Vache-k
Mo-k baino urte gehiago ditu eta jaioberriaren begietara mirestekoa den ausardia eta
25

Sakoneko elkarrizketetan argi geratu da gonbaraketa hau.
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autonomia erakusten ditu. “Makaltasuna” gaindituz, gertakarien gaineko hausnarketa
egiten du behi borrokalariak, bere jokabidea Mo-rentzat eredugarri bihurtuz. La Vache-k
hortz handien erasotik babesten du (53), gerraren berri ematen dio (3.kap.) eta
heldutasun maila batera iristen denean (desertuko esperientzia pasa ondoren) (99) lagun
bilakatuko dira. Baina lehenago esan bezala, pertsonaren heldutasuna umotuz joan ahala
(gogoratu heziketa nobela baten aurrean gaudela) bizitzaren aurrean jarrai daitezkeen bi
jokabideak azaleratzen joango zaizkigu: La Vache-k basurde ahotsari jarraituz, borroka
eta mendiko isolamendua aukeratuko ditu. Mo-k berriz, Arrazionalki pentsatzeko gai
den heinean, biolentzia eta borroka gaitzetsi eta arrazoiaren bidea hartuko du. Bi
pertsonaien arteko aldea 6.kapituluan bertan azaleratzen da: Mo, logikoki pentsatuz
Balantzategiko misterioak argitzeko gauza den bitartean, La Vache, ez da
arrazonamendua azken muturreraino eramateko gauza. Nolabait esateko, atzean
geratzen da La Vache, dei basatia entzungo bailuan:
Lasaitu egin nuen laguna. Azken batean, nahiko buru erakusten
zuen bere ezjakintasuna aitortzean. Gainera, konturatzen nintzen ni ondo,
bere arazoa ez zen delako makaldadea, baizik eta bere basurde bihotz
hura. La Vachek gero eta gutxiago pentsatzen zuen Balantzategiko
gauzetan. Bakarrik gelditzen zen bakoitzean, bere pentsamendua mendi
elurtuetara eta baso itxietara joaten zen. (BEBM:126)
J´avais une copine (156) baieztapenez (“lagun bat (burkide bat) neukan)
bukatzen da bien arteko adiskidetasuna. Arrazoiaren eta borrokaren aldeko bi aukera
hauetan ez da zail irakurketa politikoa egitea. Euskal gizartearen gatazkaren irudi hau,
euskal irakurleari hain argia irudi lekiokeena, bigarren maila batean geratu da liburuak
atzerrian jaso dituen kritiketan. Azken batean, behi euskaldun baten aurrean gaudela
ezin da ahaztu, irakurle inplizitua zehazten duten ezaugarriotan euskal irakurlegokomunitateari guztiz adierazkor suertatzen zaizkion mezuak baitaude. Hau dela eta,
liburuaren barne horizontean euskal egoera politikoa islatzen dela baieztatzera
ausartuko ginateke.
Bestelakoa da Soeur Pauline Bernardette-ren kasu eta funtzioa. Protagonistaren
heldutasuneko erretiroa lortu ahal izateko laguntzaile den pertsonaia honek, umore
kontrapuntua eta kolore estilistikoa ematen dio testuari.
Pertsonaia honen izena guztiz da adierazkorra: liburuan bertan Lourdesko
mirariari egiten zaizkion erreferentziengatik (“(...)ontsa düzü egün Jinkoak mirakülürik
egin ez dezan. Lourdesen egiten ditüzü, bai, baina izigarri bakanka”, BEBM:143),
1858ko otsailaren 11n Lourdesko Ama Birjina agertu zitzaion Bernardette Soubirous 14
urteko neska gazte hari egiten dio erreferentzia. Honekin batera, bere deskribapen
fisikoei dagokienez, behiaren begietara garrantzizkoak diren ezaugarriak soilik
azpimarratzen dituzte: moja txikia da, moztaka (41, 172) baina, bereziki, “segari
aparta” (41,172). Izaerari dagozkion ezaugarriek, berriz, nortasun nahiko asaldakorra
eta “aixea” adierazten dute, behiaren iruzkin batekin bere fedea zalantzatan jartzen den
horietakoa (48) edo metafora adierazkor bat erabiliz, bihotz baten ordez “hamar
txintxarri desordenatu (74) dituena.
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Bernardette-ren ahotan datoz santu desberdinen bizitzak (Paulo Anakoreta eta
San Eutropio-ri buruzkoak), Testamentu Zaharretik hartutako pasarteak (Babelgo
Dorreari buruzkoa, esaterako), bai eta aitorpen famatuak idatzi zituen santuari
buruzkoa ere (“Jaun Done Agusti”, 179). Hauei dagokienean, koherentzia handiz
jokatzen dela esan genezake, liburuko beste ahotsekiko aldeak areagotu egiten direlarik
(Setatsuaren ahots arrazionalarekiko aldea, kasu ). Hala ere, bada, irakurle inplizituari
pertsonaia honen gainean egiten zaion keinu garrantzitsua: ironia eta barregarri
uztearena, hain zuzen. Izan ere, moja, behin baino gehiagotan, xelebretzat hartzen da,
bere fede itsuak bultzaturik, behia belauniko jarri eta deabrutik libratzeko penitentziak
egiten dituenetakoa (41). Behiak esaten duen moduan:
-Esker mila, Mo! -esan zidan orduan bere barruko txintxarri
guztiak mugituz.
- Nola asmatu didazu izena?
- Aingürü batek erranik.
- Pittin bat ukitua zegok, La Vache bezala- pentsatu nuen-.Hauxe
izango duk, noski, nire suertea, ttanttoa duen jendearekin ibili
beharra. (BEBM: 174)
Pertsonaia guzti hauetaz gainera, bigarren mailakoak kontsidera daitezkeenak
ditugu. Hauen artean, izena duen behi bakarra Bidani zaharra da eta, honetan ere,
irakurle inplizituari egindako keinua argia da26. Bidani, jakina denez, Ernioko magalean
dagoen Bidegoian izeneko herrixkaren auzo bat da eta bertan dago Balantzategi izeneko
baserria. Kronotopoari buruzko puntuan aztertuko denez, leku eta garai benetakoei
egiten die liburuak erreferentzia, eta, horregatik, “gertukoak” suertatzen dira euskal
irakurlearentzat.
Balantzategiko pertsonaiekin jarraituz, Genoveva, senarra gerran hil zioten
etxekoandrea eta Bizkar Oker, etxeko morroia, aipatu beharko genituzke.
Lehenengoaren deskribapen fisiko urritasuna, bere izaerari dagozkion ezaugarri
adierazkorrez estaltzen da: behin eta berriro azpimarratzen dira bere seriotasuna,
isiltasuna eta adina (50 urte beteak) (BEBM:67). Erdi-aroko kondaira ezagun bateko
heroiaren izena (ik. Brabanteko Genobeba) daukan pertsonaia hau, emakume sendotzat
(69), ausartzat aurkezten zaigu, Bernardetterekin konparatuz, nortasun handikoa
(zintzarri handi baten pareko bihotz bakarra zuela esaten da,68.or.). Bizkar Oker-i
dagokionez, pertsonaia gehienen kasuan bezala, ezaugarri fisikoak definitzen du. Hala
ere, nobela aurrera joan ahala, etxean laguntzaile dagoen morroi honen benetako izena
Usandizaga27 dela (120) jakiten dugu, faxistek bortizki hiltzen dutena.
26

Egileak berak J.L. Zabalak 91-6-8an egindako elkarrizketa batean behiaren izenaren adiera eta
garrantzia azpimarratu zuen.
27

Izen hau ere, irakurle inplizituari egiten zaion keinua dugu, behiek “Mendi-mendian” igarotzen baitute
bere ihesaldiaren zatirik handiena (151,153,155). 1911n Mendi Mendiyan izeneko euskal opera idatzi
zuen J.M. Usandizaga Soraluze (1887-1915) musikariari egindako errefentzia, dudarik gabe. (Puntu hau
A.Zelaietaren kritikan aipatzen da).
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Guzti hauen ondoan “gaiztoen taldea” aipatu beharko genuke. Hauek ere,
ezaugarri fisiko gutxi batzuez deskribatuak: batetik Hortzaundiak (110) dauzkagu eta
bestetik, Antiaju Berde delakoa. Azken honi Eztenas ere deitzen diote (“cuchillos”
gaztelerazko itzulpenean), nahiz eta bere benetako izena (Don Gregorio euskarazkoan/
Don Otto gaztelerazkoan ) oso berandu jakiten dugun (119). Pertsonaia honen
gaiztakeria oso azpimarratua dago nobelan: Espainiako Jeneralaren sikario deritzote edo
faxista. Bere ezaugarririk nabarmenena behien begietara ulertezina den hizkerak
osatuko luke (behin eta berriro “karral, karral,...” gisara transkribatua).
Pisu narratibo eskasagoa eduki arren, ezin gara ahaztu, bereziki euskal
irakurlegoari eragiten dizkioten oihartzunengatik, liburuan azaltzen diren beste bi
pertsonaiaz: mojatxoaren ezkongaia den Piarres eta P.Lartzabal apaiza, hain zuzen ere.
Bigarrenarekin hasiz, P.Lartzabal idazle lapurtar ezaguna (1915-1988) liburuko
pertsonaia bihurtzen da seigarren kapituluan Bernardette mojari makisentzat agiri
batzuk pasatzeko eskatzen dionean (110). Intertestualitatearekin batera, euskal
kulturako pertsonaia ezagunak erabiltzeak nobelak oinarrian duen enciclopedia
euskaldunari egiten dio erreferentzia. Ezin uka, beraz, kontalariak uzten dizkigun
arrastuok adierazgarriak direnik.
Piarres, aldiz, Bernardette-ren ezkongaia da: Altzürükükoa, “hirur hogei behi”
eta “lür sail anitz”en jabea (87), fisikoari dagokionez “gizon izugarri handia, idi parea
aise menderatzen duten horietakoa” (169) baina, Barkoxeko poetaren antzera, “ahots
goxoa” (169) zeukana eta kantari aparta. Zuberotarrez dauden topiko gehienak betetzen
dituen ezkongai honek “Pariserat” joan nahi du “errestorant baten ezartzera”(87). Ezin
esan, umore handiz deskribatua dagoen pertsonaia honek, euskal irakurleari begira,
hainbat ezaugarri jakin zehazten ez dituenik.
Dakusagunez, ez dago pertsonaiei dagokienean behintzat, deskribapen eta
garapen sakonik. Onak/gaiztoak dikotomia sinplea edo eta pintzelada gutxi batzuez
marraztutako pertsonaiak dira, azken finean, irakurleon begietara azaleratzen direnak.
Gazteentzat idatzitako liburu askotan gertatzen den legez, ekintzen beren kontaketak
pisu narratibo handiagoa dauka, eta, zentzu honetan, pertsonaiak erraz oroit ditzakegun
ezaugarriez edo jakinak diren topikoez deskribatzen dira.
j) Testuartekotasun (Intertestualitate) euskalduna BEBM liburuan.
j.1) Intertestualitatea
OBBekin konparatzean bada datu bat hasierarik bertatik deigarri suertatzen
zaiguna: BEBMen euskal mundu eta testuekiko dagoen erreferentzia nabarmena.
Salbuespen bakarrak, Mojaren ahotan jartzen diren santuen bizitza eta Testamentu
zaharreko kontuak edo eta poeta frantsesei egiten zaizkien erreferentziak genituzke.
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Aipatutako Usandizagaz gain, Uztapide (178), P. Lartzabalidazle lapurtarra (110),...
dauzkagu esplizituki adieraziak, edo jarraian ikusiko dugunez, G. Aresti,
J.Sarrionaindia, J.M. Iparragirre-ren hainbat bertsoren parafrasi eta pastitxeak ere bai.
Guzti hauek eta Piarres pertsonaiaren ahotan jartzen diren XVIII .mendeko herri-kantak,
liburuaren oinarrian legokeen enciclopedia-ren berri ematen digu.
Intertestu euskaldun hauen aukeraketa ez da, Atxagak berak aitortu duenez,
ustekabekoa izan. Helburu zehatz batez egindakoa baizik:
Larzabal apaiza, Uztapide,...Hor egiten dudana oso judua da.
Singer edo juduak irakurtzen ditudanean bere izena, bere aitona, aipatzen
dira (...). Hor dago harrotasun bat eta zibilizazio bat. Kultura bat zentzu
oso zabalean hartuta. Hori oso gutxi egin dugu hemen. (Argia, 92-1-12,
46)
Euskal “Kulturari” egindako omenaldia genuke, beraz, liburu honetan egiten den
saio literarioa.
j.1.1) Aipua:
Liburuan aipu gisara azaltzen den testuartekotasunari dagokionez, Piarres-ek
kantatzen dituen abestiekin hasi nahiko genuke.
Gurasoen begietara senargai perfektua datekeen honek (beste gauzaren artean
gorago aipatu ditugun ondasunen jabe delako) Bernardette gorteiatzeko behiala usu
erabiltzen zen prozedura darabil: balkoipean jarri eta etengabe (uda osoa horrela
pasatzen duela iradokitzen da 168.orrialdean) amodiozko kantu zaharrak kantatzen
dizkio neskari. Hala ere, “amoroski” egindako saio hauek ez dute beren helbururik
lortzen.
Piarres-ek abesten duen kantetako bat Amorosa konbentuan28 izeneko kanta
ezaguna da. Hainbaten bildumatan (F.Michel eta J. de Riezurenak kasu) aldaki
desberdinak izan dituen kanta herrikoi hau, F. Michel-en ustez, XVII. mende
erdialdekoa edo dateke. Bertan, alabaren senargaia gogoko ez izateagatik, komentuan
sartzen du aitak alaba29. Dakusagunez, kanta hau guztiz egokia da Bernardette-ren patua
iradokitzeko.

28

“Zazpi eihera baditut erreka batean,
Zortzigarrena aldiz etxe saihetsean;
Hiru uso doazi karrosa batean,
Hetarik erdikua ene bihotzean”. (BEBM: 171)

29

Michel, F., 1857, Le Pays Basque: sa population, sa langue, ses moeurs, sa littérature et sa musique,
Paris, Librairie de F. Didot Frères, 266-268. BEBMeko aldakia bat dator liburu honetan
argitaratutakoarekin.
L.M. Mujikak, berriz, (Euskal Lirika Tradizionala II, 1985, 345) 18.mendekotzat jotzen du.
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Beste kanta herrikoiak: Zü zira zü30 eta Xarmengarria izenekoak ditugu.
Lehenengoari dagokionez, J.D.J. Sallaberry-ren kantutegian31 ematen den aldakiarekin
bat dator eta bigarrena, Marcel Blanc-ena dela dio egileak gaztelerazko itzulpenean.
Dakusagunez, testuartekotasuna euskalduna da eta herri-kanta tradizionalei egiten die
erreferentzia. Euskal irakurle batentzat guztiz adierazgarri eta ezagun suerta daitekeen
tradizio hau, itzulpenaren bidez konpondu da beste hizkuntzetako argitalpenetan.
Liburuan azaltzen diren beste aipuak poema desberdinen ahapaldien
errepikapenari dagozkio. Lehenengoa, lehen esan dugun bezala, F. Villon-en “où sont
les neiges d´antan?” bazen, jarraian datorrenak A. Rimbaud-en Une saison en enfer
(1873) obrari egiten dio erreferentzia.
Behia “desertura” (basora) erretiratzen denean, hango egonaldia amaitu ondoren
honako hau dio:
Orduan, poetaren esana gogoratuz, halaxe deklaratuko du: Cela
c´est passé, pasa da guztia, atera naiz infernutik, begi eta bihotz berriekin
ikusten dut mundua. (BEBM: 85)
Irakurle inplizituari azaleratzen zaizkion arrastoak duda ezinezkoak dira: poeta,
frantsesa eta infernuan denboraldi bat pasatzen duena. Lehenago esan bezala,
Rimbaud-en Une saison en enfer -en barruan “Délires II. Alchimie du verbe” izeneko
poemaren amaieran dioena da behiak errepikatzen duena: “Cela c´est passé. Je sais
aujourd´hui saluer la beauté”32 . Egia esan, aipatu diren azken bi adibideotan (Villon eta
Rimbaud-en ahapaldien kasuan) funtzio parodikoia antzematea zilegi izango litzateke,
izan ere, Genette-ri jarraiki (1989:27-37), aipuok bestelako testuinguru batean azaltzen
baitira (behi baten ahotan).
Azkenik33, liburuan Uztapide bertsolariari (1909-1983) egiten zaion
erreferentzia bakarra gogoratu beharko genuke, bertsolariak behiala botatako bertso
baten ahapaldiak aipatuz:
(...) Uztapidek behin kantatu zuena, arbola zaharrak ez du
besterik, zotz iharra eta orbela. (BEBM: 178)
30

“Zü zira zü, ekhiaren paria,
Liliaren floria
eta mirail ezinago garbia!
Ikhusirik zure begitartia
Elizateke posible, maitia
düdan pazientzia
Hanbat zirade lorifikagarria!” (BEBM:169)
31
J.D.J. Sallaberry, 1870, Chants populaires du Pays Basque, Baiona: Imprimérie de Veuve Lamaignére,
116-119.
Aita Donostiak J. Dithurbideren beste aldaki bat dakar (Sarakoa) bere Cancionero Vasco-aren
3.alean ( Eusko Ikaskuntza, 1994)
32
in Rimbaud, A., 1992, Oeuvres complètes. Correspondance, Paris: Robert Laffont, 154.or.
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j.1.2) Laburpenak:
Intertestu hauen ondoan Pauline Bernardette-ren ahotik kontatzen zaizkigun
santuen bizitzak (Paulo Anakoretarena eta San Eutropiorena) eta Testamentu Zaharreko
pasartea (Babelgo Dorrearen eraikuntzari dagokiona) gogoratu beharko genituzke.
Guztiak laburpen gisara hartuak izan daitezke, jatorrizko testu bateko edukia laburturik
azaltzen den neurrian.
Paulo Anakoretaren adibidearekin hasiz (BEBM:143), anakoreten aita
kontsideratzen den santuaren bizitza da hemen kontagai. Santuei buruzko legendazko
testu historikoek diotenez, Tebasko Paulo (ezinenez Paulo Anakoreta deitua) 228-341
urteetan bizi izan zen, desertuan pasa zuelarik bere bizitzako zatirik handiena. Liburuan
esaten zaigun moduan, egunero-egunero bele batek eramaten zion ogi erdi batez
elikatzen zen santu hau . Egun batean beste santu baten bisita jaso zuen, San Simon-ena,
eta orduan beleak ogi osoa eraman zien mokoan34.
Liburuan aipatzen zaigun beste saindua San Eutropio (BEBM:144) dugu, itxuraz
marmita batean sartu eta torturatua izan zen santuarena35.
Ejerzitu faxistako kideei ezin ulertzeak eragiten du Babelgo Dorrearen
eraikuntzaren aipua. Genesian (I.11) datorren narrazio ezagun honen laburpena egiten
du mojak, zenbait unetan, bereziki eraikuntzaren prozedura eta ondorioak azaltzean,
tranformazio tematikoak eraginez, helburu irrigarriz:
Eta ari ziren lanean, eraiki zien torrearen zati bat beren aitzür,
pala eta pikotxekin eta horra non Jinkoak nahastü zituan haien mihiak.
Ustegabeian, ez zeioen elkarri entelegatzen. Nola ez beitzioten elkarri
entelegatzen, kexüak eta aharrak sortzen zitüzün nonahi, eta ez zeien
lanean aritzen ahal. Halatan, torrea berehortan ützirik, jendea oro,
saldoka, nor bere mintzaje berriarekin, mündurat büruz partitü zen. Gü
üskaldunok, Pirinio bortüra dino heldü ginen. (BEBM:47).
Pasarte honen kontaketaren umorea eta irrigarritasuna areagotu egiten da, Mo-k
Pauline-ren bertsio eraldatua parodiatuz, bigarren aldaki bat ematen duenean:

33

Ez ditugu berriro errepikatuko J.Sarrionaindiaren Ni ez naiz hemengoa eta J.M. Usandizagaren Mendimendian operari buruz liburuan egiten diren aipuez esandakoak.
34
Egia esan, santuen bizitzari buruzko literatura ugaria da, eta desberdintasun asko aurki daitezke aldaki
batetik bestera. Kontsultatutakoaren arabera, aldaki gehienek, San Antonio anakoretak bisitatu zuela
esaten da eta ez San Simonek. (Ik. Sellner, A.C., 1994, Calendario perpetuo de los santos, Madrid:
Edhasa, edo Eça de Queiroz, 1990, Diccionario de Milagros, Madrid, Mondadori, 31)
35
Dirudienez, datu hauek, Eça de Queiroz idazle portugaldarrak santuen bizitzari buruz idatziriko liburu
batetik hartu ditu egileak. Ezin izan dugu fitxa bibliografikoa zehaztu.
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(...) zer gertatzen zen Jainkoak hizkuntzak nahastu eta
bakoitzari berea eman zionean? Bada, batek pasa egidak pala esaten
ziola besteari, eta honek haitzurra pasatzen ziola. Eta alderantziz.
Hurrengoan, berriz, hartzak haitzurra eta egintzak masa, eta, bai zera,
besteak ez ulertu ezer ere eta pikatxoiarekin kolpeka hasi. Eta, jakina,
hola ezin da lan egin. Beraz, hor duzu, Babeleko istorioak badu bere
arrazoia.(BEBM:48)

j.2) Hipertestualitatea:

j.2.1) Trasposizioa.
Transposizio deritzo G. Genette-k hainbat prozedura erabiliz (transformazio
tematikoa, ahots narratiboaren aldaketa,...) egiten den oinarrizko testu baten
eraldaketari.
Eraldaketa tematiko aipagarriena Troiako Zaldia Troiako Behi bihurtzen denean
topatzen dugu (167). Sorrera tradizio epiko-mitikoan duen kontaketa hau, Setatsuaren
ahotan jartzen da, baina elementu nagusiena aldatuz: zaldia behi bihurtuz. Kontalariak
berak beranduago istorioaren faltsutasunaren berri ematen dio irakurle inplizituari,
baina, halere, efektu ironiko irrigarria lortua dago.

j.2.2) Parodia.
Parodiaren funtsa, helburu barregarriz egindako testu baten imitazioan
geneukake. Badira horrelakoak ere BEBM liburuan eta gehienetan kantei dagozkiela
esan behar dugu.

Azaltzen zaigun lehenengoa J.M. Iparragirre (1820-1881) olerkari eta
konpositore urretxuarraren Adio Euskalerriari izeneko kantaren bertso baten36 parodia
genuke.
36

Elkar lanean, 1987, Iparragirre, Bilbo: Euskaltzaindia, 345.or.:
Gazte gaztetatikan
herritik kanpora
estranjeri aldean
pasa det denbora.
Errialde guztietan
toki onak badira,
baina biotzak dio
“Zoaz Euskalerrira”.
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Ondo dago moja ttikia, ondo daude alpalpa, frantziberdea eta
ailobrea, baina kanta zaharrak dioena:
“Mundu honetan belar ederrak badira
baina bihotzak dio zoaz Balantzategira” (BEBM:36).

Ezin ukatuzkoa da, geure artean hain ezaguna den kanta honen gaineko aipu
intertestualak irakurle inplizituari igortzen dion keinua. Efektua, bistakoa da: umorea.
Halaber, puntu honetan, baliabide tekniko honek irakurle inplizituarekin duen lotura
estua azpimarratu nahiko genuke. Izan ere, liburuaren itzulpen desberdinetan kanta
aldatzeak, intertestualitateak balizko irakurlego baten konpetentzia literarioarekin
dituen harreman estuak azaleratzen dizkigu. Honako hau dugu, gaztelerazko aldakian
narratzaileak aipatzen duen kantua:
Cuando salí de Balanzategui,
cuando salí de aquel caserón,
allí dejé enterrado mi corazón. (Memorias de una vaca,
1992:35)

Kasu honetan parodiatzen dena Cuando salí de Cuba kanta ezagunaren azken
estrofa dugu.
Puntu honekin amaitzeko, lehenago aipatu dugun G. Aresti poetaren (1933-75)
Harri eta Herri-ko (1964) poema ezagunaren parodia gogoratu beharko genuke
(“Laguna defendatu egin behar da beti, otsoen kontra, sugeen kontra, arratoien kontra,
behi makalen kontra, mingain gaiztoen kontra, esker txarreko jendearen kontra”,
BEBM: 73). Protagonistak paragrafoaren amaieran egiten duen baieztapenak (“
defendatu egiten dut laguna, baita lagunak halakorik nahi ez badu ere” (BEBM:73)),
ironia handi batekin, behialako mezu konprometitua deuseztatu egiten du.
k) Atxagaren unibertso literarioarekin lotzen gaituzten hari tematikoak.

Liburu honetan, egilearen beste obretako titulu edo pertsonaiak baino gehiago,
unibertso literario berean errepikatzen diren hari tematikoak topatzen ditugu.
Atal honetan gogoratu dugunez, animaliei dagokien antropomorfismoa genuke,
BEBM egilearen beste hainbat lanekin lotzen duen lehenengo haria. Bi anai (1985)
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bezalako nobela batez gain, Obabakoak-eko Camilo Lizardi gogora genezake. Alabaina,
bereziki haur eta gazteentzat idatziriko liburuetan da ugaria baliabide hau.37
Horrekin batera, nobela honetarako ere baliagarri litzaiguke Basoa/Desertua
dikotomiaz OBBen azterketan esandakoa. Liburuko protagonistak, Balantzategiko giro
eroso eta atsegina utziz, basora jotzen du “benetako behia” (86) izateko asmoz. Bere
taldekoen makaltasuna salatzen duen jokabide honek “heldutasunera” eramango du,
bakardadeak, anakoretei bezala, gogoetarako bide ematen diolarik:
Benetako behi izan nahi duenari nahitaezkoa zaio desertua,
nahitaezkoa zaio mundutik urrutiratu eta hondarra besterik ez dagoen
erresuma mortuan bolada bat egitea.(...) benetakoa izan nahi duen behi
horrek, eta ez behi ustel eta makal, ez dio etsipenari amore emango;
aurrera jarraituko du desertua zeharkatu eta mendi hezeak, baso
itzaltsuak, begietan har ditzan arte. (BEBM:85)
Liburuan Desertuaren funtzioa betetzen duena, mendebaldean bezala, basoa
izango da: topos zehatz bat baino gehiago sinbolo guztiz adierazkorra bihurtzen dena:
Eta desertu hark, nire kasuan, izena zuen: Bakardade. Ez
Pobrezia, Gaixotasun edo Gartzela, nola deitzen diren asko eta askoren
desertuak, baizik eta Bakardade. Zentzu batean, nirea Pauline
Bernardetteren kontrakoa ere bazen, moja ttikiaren desertua, antza,
Ezkontza baitzen. (BEBM: 86).
Obabako Jose Francisco edo Javierrentzat bezala, basoa da, berriro ere, behiaren
larrialdien babesleku: basora jotzen du otsoengandik ihesi dabilenean, basoan babesten
da La Vache-rekin Balantzategitik alde egitean,... etab..
Hala ere, oraingo honetan, basoa/desertua bikotearen parean, badago funtzio
bera betetzen duen hirugarren topos bat: Mendia, hain zuzen ere. Eta mendiaz ari
garenez, beharrezko zaigu BEBMekin hainbat elementu komun dituen Atxagaren
kontaketa labur bat aipatzea: 1996an argitara eman den Mendian gora preseski.
Azken honetan, desertuak historian zehar izan dituen betekizunen azalpena egin
ondoren (1996d:11), Mendiak desertuarekin dituen antzekotasunak aipatzen dira:
Denborarekin, zabaldu zen Bibliaren mezua munduan barrena,
eta, Erdi Haroan batez ere, garai bateko anakoreten antzera bizi nahi
zuten gizon eta emakumeak desertu bila hasi ziren.(...) Baina, nora jo?
Ingurutan benetako desertu bat eduki gabe, nora erretiratu? Hala, basoak
etorri zitzaizkien gogora, edo -zabalago adieraziz- mendiak, eta haietara
37

Besteak beste, honako hauek aipa genitzake : Asto bat Hypodromoan (1984a ), Sugeak txoriari
begiratzen dionean (1984c), Txitoen istorioa (1984d), La Caceria (1986b), Astakiloak jo eta jo (1993b),
Xolak badu lehoien berri (1994m) eta Xola eta basurdeak (1996d).
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abiatzen hasi ziren. (...) Eta Euskal Herrian? Bada Euskal Herrian ere
askok jo dute mendira, eta oraindik ere jotzen dute. Arrazoi
pertsonalengatik, batzuk; arrazoi zabalagoengatik beste batzuk. Hala egin
zuten, diktaduraren garaian esate baterako, ideia politiko debekatuak
zituztenek; eta hala egiten dute, oraindik ere, egoera hartan bertan
jarraitzen dugula sinestu eta legeari bizkar ematen diotenek. (1996d:12)

Baieztapen honen adibide literarioa BEBM liburuan aurkituko genuke, mendian
ezkutatzen baita oraindik errenditu ez den ejertzitoa. Mendi-Mendian babestuko dira,
halaber, La Vache eta Mo herriko jendeek festetan eragindako torturengandik. Mendia
dugu, beraz, marjinaltasunaren babesleku.

Baina mendirainoko bidea ez da zuzena eta erraza. Bertara iristeko, bidetzur estu
eta izkutuak pasa behar direla esango da. Bizitzan gertatzen denarekin paralelismoa
eginez, gauza gehienak lortzeko benetan ahalegindu behar da, ondo kostata baino ez
baikara helburura (gailurrera) iristen:
Behi euskaldun baten memoriak (1991)

Mendian gora (1996)

-”Ene lagun on ona, oker ari zarete. Bide
on bat bilatzen duzue beti, eta horrela
behin ere ez zarete ailegatuko mendira.
Mendira joateko, bide txarrak hartu behar
dira. (...) (Bideak)Hiltzen ez direnetan,
berriz, goraka jarraitzen dute, (...) mehetuz
eta mehetuz, (...)non azkenean bidea
bidatzur bihurtzen den. Berehala, bidatzur
hori ezabatu egiten da baso barruan, edo
bestela berdindu gailurreko harkaitzarekin.
Eta horixe da benetako mendia, lagun,
biderik gabeko mundu zatia. (152-153)

- “Batzuetan, idatzi zuen (Petrarkak),
“aurrean bizpairu bidatzur aurkitzen
genituenean, errazena hartzen nuen nik,
aldapa ttikiena zuena, eta nire anaiak
berriz zailena. Ordea handik gutxira, nire
anaia gaikaldean ikusten nuen, oso puntu
abantailatsuan, eta bitartean nik atzera
egin beharra neukan benetako bidatzur
ona
hartzeko,
eta
hartara,
nire
errazkeriaren erruz, anaiaren bi halako
kostatu zitzaidan igoera. Esperientziak
animaren gauzekin gertatzen gena erakutsi
zidan. Izan ere, askotan, biderik errazena
hartzen dugu, eta hori dela eta bikoiztu
egiten zaigu bertutea lortzeko lana”. (2324)

Hauexek genituzke, beraz, BEBM Atxagaren beste hainbat libururekin lotzen
diguten zenbait hari tematiko. Hauen ondoan, orainartean aipatutakoez gain, jarraian
zehaztuko den bezala, egilearen lanean hainbestetan erabiltzen diren estrategia testualak
kausituko ditugu.

l) Ahozkotasunaren eraginak.
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OBBen azterketan ikusi genuen modura, oraingoan ere, ahozkotasunetik datozen
hainbat teknikaz baliatzen da egilea, erritmo bereziz, pasarte desberdinak irakurle
inplizituari azpimarratzeko. Halaxe mintzo da J.K. Igerabide38 ahozkotasunak haur
literaturan duen eraginari buruz:
Paul Zumthor-en esanetan, ahozkotasunak pentsamendua era
berezian antolatzen omen du; idazmena nagusitu ez den
pentsamenduaren pausoak orekatuak eta erritmikoak izan ohi dira,
erritmo eta oreka hori esanahiarekiko oinarrizko bihurtzen delarik.(...)
Horren guztiaren harian, baliapide garrantzizkoak izango dira errepika,
antitesia,
aliterazioa,
errepika-aldaketa
formulak,
leku-gai
amankomunak, esaera estilizatuak,... Oroipena lehen mailako eustarri da
ahozko kulturan eta horren zerbitzura daude aipatu ditugun baliabide
horiek. (1993:54).
Baliabide desberdinen zehaztapenerako, A. Pelegrin-ek ahozko haur literaturan
ikusten dituen oinarrizko egituretan zentratuko gara (aip. Igerabide, J.K., 1993:56).
Honako hauek genituzke egiturok:
a) Biko egiturak. Biko mugimenduan oinarritzen dira eta bertan barneratuko
lirateke errepikapenak edo galdera-erantzunezko egiturak.
b) Akumulaziozkoak, edo metaketan oinarrituak : zenbatzaileak erabiliz edo
gehitze prozedura hutsaz baliatuz.

Guztien artean, errepikapenak ditugu nagusi liburuan. Gehienetan egitura
sintaktiko bera da errepikatzen dena testuari erritmo berezia emanez39. Hauen ondoan,
liburuak elkarrizketaz egiten duen etengabeko erabilera aipatu beharko genuke,
bereziki, kontzeptu edo azalpen bat ematerakoan Setatsua galdera-erantzuna dinamikan
oinarritzen den kasuetan.
38
39

Igerabide, J.K., 1993, Bularretik mintzora. (Haurra, ahozkotasuna eta Literatura), Donostia, Erein
Hona hemen adibide nagusienak:
- “Aizu laguna, lagun on ona, ez al da iritsi ordua?” (13 eta 28 or.)

“Eta ondorioz ikaragarri luzatzen da zerbait argitu nahi duen bakoitzean, eta ondorioz oso
aspergarri egiten dira bere kontu gehienak, eta ondorioz pazientzia hartu behar da berari entzuten jarri eta
marruka ez hasteko.” (14 eta 66 or. errepikatzen da azpimarratu dugun “eta ondorioz” esapidea).
-”Eta aurrekalde guztian, gauaren iluna eta elurraren zuritasuna. Eta izar batzuk, eta ilargia.”
(25). Adibide honetan, juntagailu beraren errepikapenak, akumulazio efektua ematen dio pasarteari.
-” Ez dakit zenbat gauza ikus daitezkeen batera, hamar ikus daitezkeen edo hamabost edo
berrogeitabost, baina nik behintzat basotik errota zaharreraino jaitsi eta ikaragarri gauza pila ikasi
nituen.(...). Ez dakit zenbat gauza ikus daitezkeen batera, (...)”. (45-46)
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Adibide argienak, Versalleseko palazioari buruzko elkarrizketan edo eta
Denbora Paritzaileari dagokion kontaketan geneuzkake. Biak bigarren kapituluan
daude kokaturik. Lehenengoa, Setatsuaren ahotan dago kontatua eta, irakurlearen
begietara, dinamikoki eta jakin mina mantenduz aurkezten da palazio ospetsuaren
instalaziorik eza:
- Zer? Sukaldea?
- Ez, sukaldea ez.
- Ikuilua?
- Ez, ikuilua ez.
- Lo egiteko gelak?
- Ez, lo egiteko gelak ez.
- Ganbara?
- Ez, ganbara ez.
- Trasteroa?
- Ez, trasteroa ez.
- Orduan...
- Bai, lagun on ona, horixe falta zitzaien.(...). Itxura lagun. Baina hortik
aurrera, larritasun galantak. (BEBM: 42)
Bigarren adibidea, behiak bere bizi-iraupena argitu nahi duen narrazioan
topatuko genuke. Bertan, Denbora Partitzailearen metafora erabiliz, galdera-erantzuna
dinamikak ahozko ipuin-kontagintzan maiz lortzen den bizitasuna suma dezakegu:
Entzun dut munduaren hasieran denbora partitzen ari zela norbait,
eta norbait horrek hala esan ziola sugeari:
- Hi hamabi urte biziko haiz.
- Konforme.
- Hi hamabost urte- zakurrari. Eta zakurrak:
- Konforme.
- Hi hogeitazortzi -astoari. Eta astoak:
- Konforme.
- Hi hogeitamahiru - gizonari. Eta gizonak:
- Ezta pentsatu ere. Ez nago konforme. Nik gehiago bizi nahi dut.
(...)
- Eta guk? Guk zenbat denbora? -entzun omen zen orduan. Nor izango,
eta behia izan. Denak berarekin ahaztuta egon, nonbait.
- Zenbat? - esan omen zion Denbora Partitzaileak keinu nekatu batez-.
Bada, mordoxka bat.
- Eskerrik asko. (...)
Eta nik diot: inuzentea izan behar du behiak, ergela izan behar du behiak,
kankailua izan behar du behiak, Denbora Partitzaileak mordoxka bat esan
eta berak eskerrik asko erantzuteko! (BEBM:33-34)
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Bestalde, akumulazio edo metaketen bitartez antolatutako pasarteetan ere,
erritmo geldiaren eraginez, naturari dagozkion hainbat deskribapen gailentzen dira,
paisaia naïf bat bailitzan, elementu guztiak maila berean aurkeztuz:
Baina, azkenean, han geunden zazpiok. Eta han zeuden halaber,
belar artean gordeta, udaberriak ekarritako zomorro eta zomorrondo
guztiak, eltxoak, liztorrak, erleak, zizareak, txinaurriak, marraskiloak,
arrak, armiarmak, bareak, amona mantangorriak, euliak, ezpak,
ipurtargiak ta beste ziento bat jende alfa, benetan oso alfa. (BEBM:115)

Jende guztia lo zegoela ematen zuen: zomorroak lo, amorraiak lo,
azeri, basurde eta otsoak, lo. Hontza esna egongo zen noski adarren
batetik etxeari begira, baina hontza serioa zen, ez zion bere sekretua inori
esango. Batzuetan, ur hotsa sentitzen zen, errekaren zalaparta. Bera ez
zen ordea zalaparta bakarra (...) (BEBM: 120)

Azken deskribapen honetan etendako denbora sujeritzen digu narratzaileak,
OBBen bezala, nolabaiteko giro irreala iradokiz irakurleoi.
Ahozkotasunari dagokion atal hau bukatzeko derrigorrezkoa zaigu liburuan
aipatzen diren ustezko esaera zaharren aipamena egitea. Ustezko diogu, ezen, ahozko
tradiziotik gertu legokeen testuartekotasun bati erreferentzia baino gehiago, irakurle
inplizituari egiten zaizkion keinu ironikoak baitira. Keinu garrantzitsuak, bestalde, ezen
testuan bertan tarte batez bereiziak eta letra lodiz baitatoz.
Eta ironia kontuak aipatzen baditugu, esaera “zahar” gehienak zaharrak ez
direlako da. Alegia, egileak asmatutakoak direla nabarmena da, beste gauzaren artean,
behiak ez baitu hainbesterainoko protagonismorik izan gure adituek bildu dituzten
esaera eta esamoldeetan.
Otxobik berak 1926ko Alegiak liburuan “Erran-zaharrak zuhur hitzak” atala
erantsi zion alegia-sortari. Antzinako jakituria irakatsi nahiak eragindako eransketa
honek, ez luke BEBMen esaerek betetzen duten funtzioa beteko. Mo-ren ahotan
jarritako esaerek, bere jakituria adieraztea baino gehiago umorea plazaratzea dute
helburu. Begiratu besterik ez dago, hainbat esaeren edukia: “Behiak nahi zuen jakin,
egin zitzaion tripako min” (54), “Behia gelditu da bakarrik, ez du orain txitxare edo
zorririk” (89), “Behia omen da logikoa, ez da izango lo gutxikoa” (103),... etab..
Behiala Atxagak poesiaz esandakoak (umorea omen da poesiaren etxerik zabalena),
baliagarri zaizkigu oraingo honetan ere.
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Hala ere, esaera hauen artean, ezaguna zaion bat topa dezake irakurleak: “Oriko
txoriak Orira nahi”40 (31), “Galderak urri, galderak urre “ (62) edo eta esaera ezagunen
aldaki (parafrasi) diren batzuk: “”Behia dabil gerorik gerora, sekula ez da helduko
sorora” (ik. Oihenartek bildutako : “Geroa alferraren leloa”).
Azkenik, tipografikoki nabarmenduta ez egon arren, ahozko ondarearen
frogagarri, testuan bertan aurki ditzakegun esaerak aipatu beharko genituzke: “Non
gertatu, han ostatu” (168), “Loa galtzen duenak hurrengo eguna ere galtzen du” (13)
edo lokuzio umoretsuak (“Buru belarri eta adar murgildu nintzen “ (175)).

m) Metafora eta kontamolde mitiko-poetikoak.
Metaforen artean protagonistaren mundu eta ezagumenduen adierazle diren
konparaketez gain (“Euliarena bezalako burua nuen” (66, 69); “Halere, ez nuen etsi eta,
ardiak egiten duen bezala, nire burua entregatu” (147)), bada liburu honetan Mo-ren
ahotan jartzen diren konparaketa eta kontatzeko modu bitxirik.
Kontatzeko moduon ezaugarri behinena erregistro mitiko-poetikoa
erabiltzearena izango litzateke, hau da, ez dira kontaketa arrazionaletan ohiki erabiltzen
diren bezalakoak. Adibide argienak bigarren kapituluan “Denbora Partitzailearen”
inguruan egiten den narrazioa (33-34) edo eta Balantzategiko gertakari misteriotsuak
argitzeko erabiltzen den “Sekretuen Gurpila Handia” metaforan geneuzkake.

Bereziki adierazgarria da prozedura honek Balantzategiko misterioa
argitzerakoan betetzen duen papera. Irakurle inplizituari jarraian datorrenaren garrantzia
azpimarratuz, aldez aurretik iragartzen zaio gertakari garrantzitsuak kontatuko
zaizkiola:
Eta jakin genuen, horixe jakin genuela, eta uste baino azkarrago
gainera, zeren negu hura, bete lekuetan ixila eta geldia bezala, builosoa
gertatu baitzen Balantzategin. Iduri izan zuen gurpila handi bat, ordurarte
lokatzetan frenatua egondako gurdi gurpila, libratu egin zela eta jiraka
hasi, eta gero eta abantara handiagoan. (BEBM: 97)

Sekretuen Gurpila Haundiak hiru buelta eman zituen, eta handik,
eta nik jarri nion lojikari esker, osatu zitzaigun soluzioa. (BEBM:114)

Baliabide narratibo hauekin, haurren literaturak kontaketa mitiko
legendazkoetatik bereganatu dituen prozedurak etortzen zaizkigu gogora. Konparaketa
40

ik. “Orhiko xoria Orhin laket” in Oihenarte, A., 1971, Atsotitzak eta neuritzak, Donostia, Herri Gogoa
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metaforez beteriko pasarte hauetan, kontatzeko molde ez-arrazionala da gailentzen
dena, fantasiaren baliabideak erabiliz, modu deigarriagoan argitzen direlarik
gertakizunak.
n) Kronotopoa.
OBBen azterketan M.Bajtinek proposaturiko kontzeptu honi heldu genion
denbora-erlazioek espazio-erlazioekin duten harremana zehazteko. Orain artean iradoki
denez, denbora eta espazioa esplizituki zehazten diren alderdiak dira BEBM liburuan.
Azken honi dagokionez (espazioari, alegia ), Mo-ren jaiotetxean (Balantzategin, alegia)
eta inguruetako mendietan gertatzen da nobelaren gehiengoa (zazpigarren kapitulu
arte).
Dakusagunez, topos “erreal”ez osatu da nobela. Bidanian dagoen Balantzategi
baserria eta
Zuberoako Altzürükü, Urdinarbe, Kakoeta (86) espresuki aipatuak
direlarik, narrazio hari nagusia euskal ingurune batean gertatzen da. Irakurle inplizituari
begira adierazkorra den ezaugarri hau (leku errealak erabiltzearena, alegia), paisaiaren
deskribapen guztiz adierazkorrez osatzen da:
Ilargia ikusi nuen arratseko zeru garbian, eta mendi handi
bat urruti, ordurako erdi itzaletan zegoena; eta mendi honen
aurrean, beste bat, txikiagoa; eta mendi ttikiago honen aurrean,
beste bat, are eta ttikiagoa; eta mendi are eta ttikiago honen
aurrean, muino-lerro luze bat. Ordea ez nuen hura bakarrik ikusi.
Ilargi, zeru eta mendi guzti haiekin batera, ni jaiotako harana
ikusi nuen bere baso, belaze eta etxeekin; etxe bat errekaren
ezkerraldean, beste bat eskubikaldean, Balantzategi hurbilago, eta
are eta hurbilago errota. (BEBM: 45)
Inkestatu genituen gazte askok adierazi zigun modura, euskal paisaiarekin
identifikatzen diren pintzeladak ematen ditu hemen narratzaileak, benetako lekuekin,
oso gertuko paisaia iradokitzen diotelarik hemengo irakurleari41. Guzti hauen ondoan,
behiaren bizileku bilakatzen den komentuari dagokion zehaztugabetasuna aipatu
beharko genuke. Zuberoan edo Zuberoatik hurbil egon daitekeela pentsa badezakegu
ere, ez da puntu hau liburuan argitzen.
Denborari dagokionez ere, data zehatzean kokatua dago nobela: behia 1940an
jaiotzen bada (26) mende bukaeran ekingo dio memoriak idazteari (28), lehenengo data
liburuan etengabeki azpimarratzen den gertakari baten biran zehazten delarik, hots,
1936ko gerra zibilaren inguruan (26, 58-59-60, 79, 83,109,113,...).
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Noski, esan beharrik ez dago, kronotopoari dagozkion xehetasun hauek beste modu batera bete
ditzakeela euskalduna ez den irakurle batek, indeterminazio guneak bere horizonte extraliterarioaren
arabera betez. Hala ere, honek ez luke hemengo irakurlearentzat duen garrantzia ukatuko.
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Protagonistaren memoriak kontatzen direnez, bizitutako denbora da mintzagai
eta hori horrela izanik, hainbat ondorio eragingo ditu historiaren denboraren eta
diskurtsoaren denboraren arteko erlaziotan. Zentzu honetan, bi alderdi nagusi aztertuko
ditugu denborazko erlazioei dagokionez: Erritmoa eta Ordenua. Lehenengoak iraupena
eta maiztasuna aztertzen baditu, bigarrenak, hau da, ordenak, historia mailako
gertakariak testuan azaleratzen diren ordena du aztergai.
n.1 ) Erritmoa.
Erritmoaren alderditik, zehaztasun handiagoz kontatzen dira protagonistaren
lehenengo hilabeteak (jaiotzatik Balantzategitik ihes egiten duten arte) komentuan
pasatzen duen bizitzaren zatirik luzeena baino. Berez, lehenengo zazpi kapituluetan
protagonista munduratzen denetik (negu partean) mendira ihes egitea (udan )
erabakitzen duen arteko denbora kontatzen da. Dakusagunez, eszenak dira nagusi zati
honetan, maiztasunari dagokionez kontaketa singulatiboa (ik. Genette, G.: 1972) delarik
nagusi.
Lehenengo zati honetan bat datoz espazioaren deskribapenari ematen zaion
garrantzia eta iragaten den denboraren tratamendu zehatza. Pasarte hauek
protagonistaren bizitzan luketen garrantzia azpimarratu nahian, biografia honetako une
garrantzitsuenak elkarrizketen bidez (eszenak erabiliz, beraz) eta espazioen
deskribapenez hornitzen dira. Halaxe jokatzen du jaiotzen denetik lehenengo ordu
t´erdia pasatzen den arte kontatzen diren xehetasunetan (37-39), edo eta Balantzategin
errenditu gabeko ejertzitoaren biltegia dagoela jakin arte ematen diren argibide
guztietan.

BEBMen, urtaroen iragaiteak definitzen du denboraren iragaitea. Eta jakina
denez, urtaroak ziklikoki errepikatzen dira, bata bestearen jarraian datozelarik.
Naturaren zikloen arabera antolatutako egutegia da, beraz, liburuko denbora zedarrituko
duena.
Ziklikotasun hau adierazteko “Denboraren Gurpilaren” metafora (177) darabil
kontalariak testuan:
Bitartean, beste gurpila batek ere, Denborarenak, aurrera egiten
zuen, eta udaberriko eguzkiak gero eta gehiago berotzen zituen bazterrak.
Den dena bizi bizirik zegoen (...)(BEBM: 117)
(...) Denboraren Gurpila gozo gozo jiratzen hasi zen: eta
udazkenari negua jarraitu zitzaion, eta neguari udaberria, eta udaberriari,
berriro ere, uda. (157)
Era berean, badira, liburuaren lehenengo kapitulu hauetan, protagonistarentzat
garrantzizkoak diren hainbat une azpimarratzeko, narratzaileak bereziki nabarmentzen
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dituen pasarteak. Batzuetan, errepikapenez iradokitzen da momentuaren astuna
(“Zuritasunak zuri segitzen zuen....eta baita bigarrena azaldu zenean ere. Eta baita
hirugarrena, laugarrena eta boskarrena azaldu zirenean ere.(...) Eta hantxe nengoen ni,
zuritasunaren erdian asper asper eginda. (BEBM:18); bestetan kontaketaren bidez
(“Zazpirehun bat lore zapalduak nituenean,...(BEBM:115), edo eta jolasaren bidez
(hostoak kontatzeari ekiten dionean, 92.orrialdean). Estrategia hauetatik eratortzen den
tempo motela hainbat konparaketa eta metaforaz indartzen da. Helburua bistakoa da:
intrigari dagozkion une esanguratsuetan historiaren denbora gelditu mintzaldiarena
azpimarratuz.
Aipatutako metafora eta konparaketen artean, badira bi erritmo geldoa
finkatzeko funtsezko bihurtzen direnak. Lehenengoak Antiaju Berde eta bere kideek
Balantzategi inguratu eta mendikoei enbuskada bat egin nahian sortzen den egoera
larria adierazi nahi du. Ukuiluko behiek bizi dituzten momentu gogorrak uraren
mugimendu geldoekin konparatzen dira. Tentsioz benetako itxoitea da narratzaileak
iradokitzen duena:

Behi euskaldun baten memoriak

Memorias de una vaca

Ixil ixilik zegoen Balantzategiko haran
guztia: teilatutik erortzen zen uraren
txirraia, besterik ez zen entzuten. Eta, ur
huraxe bezala, denbora bera ere piskanaka
eroriz joan zen, gauerantz, udaberriko gau
ilunean gero eta gehiago barruratuz. (123)

(...)sólo el pequeño chorro que caía desde
el tejado de Balanzategui parecía seguir
con vida. Caía y seguía cayendo. Caía y la
noche avanzaba. Caía el agua y caía el
tiempo. El tiempo caía y seguía cayendo,
la noche se hacía más noche. Una noche
brumosa de primavera, que empapaba los
tejados y llenaba de gotas los canalones.
Gotas que iban a parar al canalón
principal, gotas que terminaban cayendo
en forma de un pequeño chorro,
produciendo el único sonido que podía
escucharse en todo el valle. (139)

Denborarekin lotutako bigarren metaforak Usandizagak eskopeta eskuan hartu
eta teilaturantz egiten duen ihesa irudikatu nahi du. Harri batek eskutik kristaleraino
egiten duen ibilbidea, tiroak Usandizagarengana iristeko egiten duenarekin konparatzen
da. Erralentian kontatutako eszena honetan, protagonistaren patu tristea betetzen
denean, harriak beira mila zatitan apurtzen du42. Irudi honen intentsitateaz eta eszena
42

Kristalaren apurketaren irudi hau behin eta berriro agertzen da Atxagaren poesia eta prosan. A.
Azkorbebeitiak “hauskortasunaren metaforak” deitu dituen hauek, besteren artean, T.S. Eliot-en lanetatik
hasi eta Sarrionaindia eta Atxagaren lanetara hedatzen dira. Behiala J.J. Lanz-ek egindako elkarrizketa
batean (1993:86) :“Todo está roto y ese es su estado natural” baieztatzen zuen asteasuarrak. Honela
mintzo da A. Azkorbebeitia (1996:128):
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hasieran dagoen prolepsiaz (aurrerapenaz), une horren bortizkeria azpimarratu nahi
zaio irakurle inplizituari. Paralelismoa iradokitzailea da benetan.
Huraxe izan zen, behiok marruka hasi ginenekoa, gauaren
mementu erabakiorra; harria eskutik atera zen mementua, esango nuke.
Harri hark aidean bide azkarra egin eta kristalaren aurka joko zuen. Eta
ordurarte xuxen, ixil eta osorik egondako kristala, mila zatitan hautsiko
zen.(...)
Eskutik ateratako harriak egina zuen aideko bidea, eta
kristaleraino iristekotan zegoen. Usandizagaren eskupetak tiro egin zuen
Balantzategiko teilatutik, eta ordurarteko gau xuxen, ixil eta osoa mila
zatitan hautsi zen. Haranean barrena, tiroaren oihartzuna zabaldu zen.
(...)
Bigarren tiroa entzun zen orduan, gauaren kristalari gelditzen
zitzaizkion puxketa xuxen, ixil eta osoak txikitu zituena. Antiaju Berdek,
ezer gehiago puskatzerik ez zegoela konprenituz, agindua eman zuen.
(...)
Hogeitamar gizonen fusilek teilaturantz tira zuten Usandizaga
izeneko kristalaren bila. Balantzategiko harana ostera ixildu zenerako,
gizon hura hila zegoen. (BEBM: 130-131)

Lehenengo zazpi kapituluetako kronotopoa adierazten duten xehetasun eta
baliabide guzti hauei, zortzigarren kapituluaren erritmo azkarra kontrajarri beharko
genieke. La Vache eta Mo-k “Mendi-mendian” pasatzen dituzten bi urteak kapitulu
bakarrean kontatzen dira, horretarako, eszenak urritu eta laburpenak ugaritu egiten
direlarik. Berdin esan genezake espazioaren deskribapenari dagokionez: ez dira hain
zehatzak mendiko txokoen deskribapenak, eta helburu nagusiena momentu hauen
tentsioa irakurleari iradokitzea delarik, hari nagusitik aldentzen den oro baztertu egiten
da.
Azken kapituluan esaten den moduan, komentura etorri artekoa dute memoriok
mintzagai. Kontalariarentzat hain garrantzizkoak diren une hauen inguruan mugitzen da
kronotopoa, eta ikusi dugunez, horretarako, leku-espazio xehetasun handiak ematen dira
(bereziki lehenengo zazpi kapituluetan). Hala ere, erritmoaren kontu honetan, bada
Hauskortasunaren inguruan erator ditzakegun inplikazioak anitzak dira, eta usu
osagarriak, anitzak baitira metafora hauek betetzean jokoan jar ditzakegun asuntzioak,
norberaren horizontean munduaz, planteiamendu filosofiko, ideologiko zein literarioez,
testu ezberdinez, autoreez, etabarrez metatutako ezagutza esparientzialaren
araberakoak. Metaforok, honela, kristautasunaren, positibismoaren eta progesurantz
zuzentzen ei den gizartearen teorietan sinismena galdurik, anphora hautsirik, mundua
sostengatzen duen “ideia salbatzailerik” ez dagoelako planteiamenduaren zolan bete
genitzake, kasu.
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azpimarratzea merezi duen alderdi nagusia: liburuaren gehiengoak protagonistaren
bizitzaren lehenengo urtea edo kontatzen badu ere, horrek ez diola nobelari erritmo
motela eragiten. Eszenaz betetako kapitulu hauetan arintasuna ordenak ematen du.
Hauxe da ondorengo puntuan aztertuko dugun alderdia, hain zuzen ere.
n.2) Ordena.
Historiako ekintzak gertatu ziren ordena errespetatzen ez denean anakroniak
sortzen direla esango dugu. Hau da, gertakariak ez direla gertatu ziren ordenu
berean azaleratzen testuan. Anakronia hauek atzeranzkoak badira analepsi deritze, eta
alderantziz, aurreranzkoak direnean prolepsi
(ik. G. Genette, 1972, Figures III).
Modu honetan, zenbait gertakari azpimarratu egiten zaizkio irakurle inplizituari, bere
ardura ordena etenaz aurkezten diren kontakizunetan jartzera behartzen dutelarik.
BEBM anakroniez betea dagoela esango dugu, hauen artean, etorkizunean
gertatuko diren gertakariak aurreratuz egiten direnak direlarik garrantzitsuenak
(prolepsiak, beraz). Jokabide honekin, etorkizuneko gertakariak nabarmendu egiten
zaizkio irakurle inplizituari, beren garrantzia aldez aurretik begitanduz. Halaxe
gertatzen da protagonistak gauetan Balantzategin egoten den “mugimendua” iragartzen
digunean (81), edo baserrian gertatuko diren pasadizo tristeak aldez aurretik
jakinarazten zaizkigunean (97) edo, azkenik, gertakari triste horien zehaztapena
lehenagotik egiten zaigunean:
(...) Sekretuen Gurpila Haundia bere hirugarren eta azken
buelta ematen ari zen. Oso grabea izango zen buelta, gainera. Bai, bete
egingo zen La Vacheren aurresentipena, eta tiroak entzungo ziren
Balantzategin. Usandizagak, guk ordurarte Bizkar Oker deitutako
gizonak, bizia galduko zuen, eta Antiaju Berdek preso eramango
Genoveva. Behiok, berriz, behi argiok behintzat bai, konprenitu egingo
genuen mundu hartan bete izandako lekua. (BEBM:121)

Prolepsi dira, halaber, Balantzategiko gertakarien kontakizunarekin batera
tartekatzen diren Pauline Bernardette-ren kontaketak edo eta komentuko pasadizoak.
Guztietan denboran beranduago gertatutakoak aurretik aurkezten baitzaizkigu.
ñ) Itxurazko galderak.
Modu honetan deritze W. Iser-ek testu narratiboetan azaleratzen diren galderei,
baldin eta benetako galderak ez badira. Hau da, baldin eta beren erantzuna aldez
aurretik ezagutzen bada. Adibide bat jartzekotan, argi dago bere memoriak idazten ari
den behiak kontaketaren une batean bere buruari : “Zer egiten ote zuten zakuekin
Balantzategin?” galdera egiten badio, erantzuna aldez aurretik badakiela, eta horrela
jokatuz momentuan zeuzkan dudak azaleratu besterik ez dituela egiten. Baliabide
honekin, narrazio mailan garrantzizkoak diren guneak azpimarratzen dira, azterkizun

121
dugun nobelaren kasuan, intrigaren argitzearekin harremana duten guneak, hain zuzen
ere.
Hona hemen zenbait adibide:
(23) Zer esaten zuen Setatsuak? Zer zen otsoen ipuin hura?
(54) Zer ari ziren egiten errotan?
(66) Eta burua? Esango dit norbaitek.
(79) Zergatik bereizten gaituzte?
(82) Zer egiten zuen ordu hartan Bizkar Okerrek?(...) Zer
kargatzen zuten?
(97) Zer kargatzen ote dute?
(121) Ordea, zein zen (komunikatzeko) sistema?

Ikusten denez, galdera guztiok ez dira balizko irakurle bati (narratario
bati) zuzendutako itaunak. Aldez aurretik erantzuna badakien kontalari batek bere
buruari egindakoak baizik. Testuari ez diote informazio berririk eransten, beren
helburua, gorago esan dugun bezala, zenbait gertakari edo pasarteren garrantziaz
ohartaraztea besterik ez baita.

o) Metairuzkinak.
Jakina denez, kontaketaren gaineko iruzkin guztiek maila metanarratiboa
osatzen dute. Aipatu komentarioek funtzio desberdinak betetzen dituzte testuan, baina,
kasu guztietan, testuaren pasarte baten gaineko informazioa da irakurle inplizituari
eskaintzen zaiona.
Honako sailkapen honetan bilduko genituzke BEBMen erabiltzen diren
prozedura metanarratiboak:

1. Kontaketari hasiera ematen dioten iruzkin metanarratiboak:
•

Jarrai dezadan nire jaiotegunean gertatutakoarekin. (41)
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•

Eta hori nola gertatu zen segituan kontatuko dut(...). Baina bete
dezadan promesa, noan La Vache eta biok adiskidetu ginenekoa
kontatzera. Guztia behion bankete egunean hasi zen bideratzen.(71)

•

Baina kontuz, geldi nadin, noan egia guztia esatera. (157)

2. Kontaketari bukaera ematen dioten iruzkinak:

•

Esan dut lehenago ere moja ttikia segari aparta dela eta...(41)

•

Baina, esan bezala, esperientzia hau Balantzategikoak pasa eta
geroago izan nuen. (110)

3. Tartean sartzen den testu baten sarrera gisara egiten den iruzkina.

•

Geroago jakingo nuen hori, eta geroago halaber, Pauline
Bernardettek kontatua, Babeleko dorrearen istorioa. (47)

•

Pauline Bernardettek istorioak kontatzen dizkit edozein
aitzakiarekin, santuen istorioak gehienetan. Esate baterako, egun
batez, biok komentuaren atean geundela (...) okina azaldu zen
bizikletan komenturako ogi sorta bat ekarriz, eta halaxe esan zidan
berak(...) Baina ez zen hau nik gogoratu nahi nuen istorioa, baizik eta
Bernardettek marmita batzuen aurrean kontatu zidan beste bat. (143)

4. Kontatzera doan istorioaren gaia eta ordena argitzeko asmoz egiten diren
komentario metanarratiboak:
•

Zeharo harrituta nengoen, zer ote zen hura, zergatik ez ote nion
gizon hari Setatsuri bezala ulertzen. Jakina, umea izan eta artean ez
jakin munduan hizkuntza desberdin asko zeudenik. Geroago jakingo
nuen hori, eta geroago halaber, Pauline Bernardettek kontatuta,
Babeleko dorrearen istorioa. (47)

p) Azkena.
Honaino BEBMen irakurle inplizituaren azterketa. Ikusi denez, egileak bertan
erabiltzen dituen estrategien aberastasunak, irakurketa aktiboa, sortzailea, eskatzen
dute.
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Baliabide ugaritasun hau, gazte-literaturan jorratzen diren gai nagusienen ildotik
badoa ere (bereziki adin horietan dituzten galdera eta gatazkei erantzunez), ez dio
liburuari originaltasunik kentzen. Eta hementxe legoke, geure iritzi apalean, Mo-ren
ihardunak edozein irakurleren begietara sortarazten duen erakarpena.
Originala dela diogu, umorea eta ironiaren erabileran irakurleon aurreusteak
zapuzten dituelako eta irakurle inplizitu partehartzailea eratortzen duelako. Tituluaren
eta behi ilustratu (arrazional) baten ironiak, kontakizun denaren gaineko hausnarketa
eragiten digu.
Hori gerta dadin, testuak eskaintzen dizkigun laguntzak (estrategiak) argiak eta
zehatzak dira: hasi pertsonaien karakterizaziotik, eta kronotopoa, intertestualitatea,
metafora, metairuzkinak, itxurazko galderak,....bezalako baliabideekin jarraituz,
nobelaren barne-horizontearen aberastasuna erakusten digute. Eta guztiaren oinarrian
irakurleari behin eta berriro azaleratzen zaizkion errepikapen eta laburpenak: “munduan
ez dago behi makala baino gauza makalagorik”. Ezin esan, mezua ilun dagoenik.
Testuaren ironia eta umorea modu arin (kontatzeko modu mitiko-poetikoak
erabiliz) eta iradokitzailean moldatuak daude, horretarako, lehenengo kapituluetako
eszena ugaritasuna metanarrazio anakronikoez hornitzen delarik. Etengabeak dira,
beraz, nobelan eskaintzen zaizkigun laguntza formalak.
Hala ere, bada, azken ohar honetan azpimarratu nahiko genukeen alderdi bat:
testuaren intertestualitate, kronotopo eta abarrek erakusten duten errepertorium (ik. W.
Iser) euskaldunarena. Izan ere, bertan azaleratzen den estrategia-eskaintza guzti hori
euskal irakurlegoaren horizontetik eta konpetentziatik gertu egoteak ez baitu, inondik
ere, irakurketa “euskaldun” bat soilik baldintzatzen. Alderantziz, estrategia aberastasun
honek testuaren indeterminazio fenomenologikoa ezabatzen ez duen heinean,
irakurketa, konkretizazio, desberdinen eragile bihurtzen da.
Hortik, liburuak gazteleraz, frantsesez edo alemaneraz izandako arrakasta.
Azken finean, gerra zibilari edo euskal kulturari egiten zaizkion erreferentziek beste
modu batera baldintzatzen baitute irakurlea. Zorionez, irakurketa bi horizonteren baketa
(testuarena nahiz irakurlearena) den heinean, BEBMek hainbat irakurketa eragin
ditzake. Azken batean, guk zehaztutako irakurle inplizitua, geurea da (ik. Amstrong) eta
ezin da ukatu Mo-ren iharduna askozaz ere aberats eta zabalagoa denik.
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3) Bi liburuetako irakurle inplizituen alderaketa.

Atxagaren bi liburuon irakurle inplizituaren azterketak egilearen baliabideaberastasuna erakutsi digu. Ikusi denez, bietan, narratzailea hainbat testu-estrategiez
baliatzen da irakurle inplizituari literaturak duen indeterminazioa mugatzen laguntzeko.
Bi testuotan literatur tradizio unibertsal batean kokatzen du egileak bere lana,
tradizio honekiko erreferentziak testu-arrastoetan islatzen direlarik. Literatur horizonte
honen lehenengo ondorioa egileak bilatzen duen genero apurketa genuke. Hau da,
Atxagaren bi testuon aurrekari literarioak ezagunak bazaizkigu ere, egileak bertan
burutzen duen birkodetze literarioa dela medio, partehartze aktiboa eskatzen diote
irakurleari bertan proposatzen diren berrikuntzak onartu ahal izateko.
OBBi dagokionez, narrazio testuinguru-emaile baten aurrean jartzen gaitu
egileak, irakurketa maila sakonagoa eragiten diguna: ez gaude ipuin bilduma huts
batean aurrean, beraien oinarrian dagoen lotura narratiboaz jabetu behar baikara testuak
iradokitzen digun mezuaz jabetzeko, hau da, literaturaren beraren kontaketaren
konbentzionalismoa edo birkontatze narratiboaren gauzatze ludikoa.
Istorio guztiak idatziak daudela onartzeak (ik. Borges), literatura modernoaren
xedeak (azken hitza bilatzearena) zapuzten ditu eta birkontatze, berrirakurtze, dira
irtenbide bakarrak. Horregatik, ez da komeni literatura bera serioegi hartzea, azken
finean, OBBeko protagonistari bezala, “muskerra” sar badakiguke belarritik. OBBek
irudikatzen duen irakurlea, beraz, gogotsua da: egilearen beraren ipuin ezagunak
(testuaren horizontea osatzen dutenak) berriro irakurtzeko prest dagoen subjektua.
Bestelakoa dugu BEBMek irakurlearengan eragiten duen igurikimen apurketa.
Kasu honetan, ez dugu asteasuarraren lanez osatutako errepertoriumarekin topo egiten,
baizik eta generoari berari dagokion berridazketa batekin. Liburu honen azterketan
genioen moduan, adinik gabeko irakurlegoa (gazteen taldetik ateratzen dena) du
helburu.
Gazte Literaturako testu askotan aurkitzen ez den aberastasun eta estrategiekin
egiten dugu topo nobela honetan. Intertestualitate euskalduna, gerraren/biolentziaren
ondorioen salaketa edo jakinduriaren aldeko apustua, korpus formal aberatsean
gauzatzen dira.
Hala ere, baieztapen horietan ez dugu egia osoa azaldu, azterketaren emaitzetan
argi geratu denez, bi testuen aberastasuna onarturik ere, oso bestelakoak baitira biek
irudikatzen dituzten irakurle inplizituak.
OBB, ezer baino lehen, literaturaren gaineko gogoeta bada, BEBMek,
barneratzen duen ironia eta umorearen bitartez, irakurketa literarioaren plazera
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bultzatzen du. Bi liburuetatik eratortzen den irakurketa desberdintasunak (erreflexiboa
vs ludikoa), irakurle inplizitu desberdinetan eragiten du.
OBBeko irakurle inplizitua literatura unibertsaleko egile eta testuen ezagutzaile
dugu. Liburuak duen intertestualitate esplizituari esker, XIX.mendeko nahiz XX.
mendeko egile eta lanekin egiten du topo. Hori gutxi balitz, hainbat aipu eta laburpen
hizkuntza desberdinetan datozkio, itzulpenaren laguntzarik gabe. BEBMeko irakurle
inplizituak, berriz, intertestualitate eta kronotopo zehatzak aurkitzen ditu liburuan. Ez
du literatura unibertsaleko idazle zerrendarik aurkituko, ez eta poetika literario
desberdinen gaineko metairuzkinik irakurriko. Beste hizkuntzatan datozkion perpaus eta
aipuak (frantsesez, kasu), azalduak edo itzuliak azaltzen dira eta ez dute ezagutza-maila
handirik eskatzen.
Are gehiago, bi liburuetan eragiten den fantasia ere guztiz bestelakoa da.
OBBen, literatura fantastikoaren errepertorium eta estrategia ezagunak (metamorfosia,
dobleak, ametsak,...) erabiliz, errealitate-fantasia arteko mugak iraultzen dira.
T.Todorov-en definizioa berreskuratuz, literaturgintza mota honek irakurlearengan
zalantza eragiten duela esango dugu.
Honen ondoan, ezin esan BEBMeko irakurle inplizituak errealitate/fantasia
arteko mugak eztabaidatu behar dituenik. Haur eta gazte literaturan nahiz beste hainbat
generotan (alegietan edo herri-ipuinetan, kasu) ezaguna den animismo eta
antropomorfismoa bere eginez, memoriak kontatzen dituen 50 urteko behi “arrazional”
batekin egiten dugu topo. Ez dago dudarako lekurik: fantasia mota hau
irakurlearengandik urrun dago, bere hausnarra (irakurlearena, alegia) ez delarik
gertakarien sinesgarritasunean zentratzen, egoeraren ironian eta umorean baizik.
Horregatik suertatzen da hain erakargarria Mo-ren iharduna, gizakion xede
oinarrizkoenez jabetuz (heldutasuna, autonomia, formazioa), animaltasunari eta
“ailobre eta frantziberdeari” ihes egin ezin dien ugaztuna baitugu begien aurrean.
Kronotopoak eragiten dituen irakurle inplizituak ere guztiz dira desberdinak.
Literaturak berau sortua den ingurune sozio-kulturalaren gainean eragiten duen
birkodetzea dela medio, testu baten agertzen diren leku-espazioak eta beren arteko
harremanak ez dira inoiz islada huts gisara ulertu behar.
OBBen biltzen diren leku-garai ugaritasunak, gure inguruneari nahiz unibertsoko
edozeini egiten diete erreferentzia. Babelgo liburutegia bailitzan, liburuei esker edozein
leku edo garaietara bidaia gaitezkeela erakusten da.
Obabaren nolakotasunak berak, irakurle inplizituarengan eragiten du. Irakurle
honek badaki fikziozko leku baten aurrean dagoela, eta nahiz eta narratzaileak ematen
dituen arrastoek gertuko geografia bati egin erreferentzia (Asteasuko paisaien,
pertsonaien eta pasadizoen bitartez), topos honek barneratzen duena askoz gehiago da.
Liburuaren indeterminazio gune (leerstellen) nagusi bihurtuz, Obaba geografia
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imaginarioa, bizitutakoa da, egilearen ikuspuntuarekin arras lotua dagoena. Euskal
irakurlegoarentzat hain gertu dagoen mikrokosmo hau, gure mugak gainditu eta
erakargarri suertatzen da atzerriko irakurlearentzat. Testu literarioek duten
indeterminazioa dela medio, Finlandiako edo Erresuma Batuko irakurleentzat ere leku
sinesgarri eta gertukoa bihur daitekeela frogatu da.
Horren ondoan, BEBMeko kronotopoak “izen-abizenak” ditu: Euskal Herria,
Bidania, Balantzategi eta gerra zibilaren ondorengo urteak. Alemaniako kritika batean
esaten zenez, duda egiten zen bertako irakurleek liburuak duen erreferentzia politikoaz
jabetuko zirenentz.
Liburuaren itzulpenetan mantendu den kronotopo honek
indeterminazio guneak ez dituela erabat ezabatzen onarturik ere, ezin esan euskal
irakurlegoarentzat urrutiko suertatzen denik. (ik. 95eko inkesten emaitzak). Hala ere,
zorionez, testuaren eskaintza literarioak eta iradokizun-gaitasunak irakurketa
agortezinak eragiten dituen neurrian, edozein kronika edo isla hipotesi zapuztu egiten
du. Baliabide honekin irudikatzen den irakurle inplizituak euskal mundua gainditu
egiten du.
Arras bestelakoak dira, halaber, bi liburuotan modalizazio mailan erabiltzen
diren teknikak. OBBak, ipuin desberdinen batura den heinean, narratzaile desberdinez
betea dago. Bertan aurki ditzakegun kontalariak, pertsona gramatikal desberdinak
erabiliz, maila narratibo ugariak eragiten dituzte. Kontaketa bera gai duen liburu
honetan, ipuinak idazle eta biltzailez beteta daude. Idazkera desberdinen erabilera hau,
kontatzeko molde aniztasunean gauzatzen delarik, unibertso literario zabal baten irudi
bihurtzen da.
Ezin esan gauza bera BEBMeko narratzaileei buruz: liburuko kontalari
nagusiena Mo dugularik, beronen ihardunak harilkatzen du kontaketa guztia. Honen
ondoan, Pauline Bernardette-ren kontaketek ez dute historiaren garapen eta
jarraipenarekin lotura zuzenegirik. Azterketan genioen moduan, “kolorea” ematen dio
mojaren hizkerak testuari, hau da, bere izaera polifonikoa azpimarratu egiten du, baina
beti ere, nobelak erakusten duen kontamolde narratiboa gehiegi zaildu gabe.
Beste alderdiei begiratuz, badira Atxagaren idazkeraren ezaugarri bilakatzen
diren hainbat estrategien errepikapenak. Hauen artean sartuko genituzke ahozkotasunak
eragiten dituen estilo eta edukiak.
Bi liburuetan herri-ipuingintzatik datozen motibo eta gaiak errepikatzen dira,
honekin batera, ahozko erregistrotik datozen baliapide estiliskoak erabiltzen direlarik.
Bernardette-ren ihardunak testuari eragiten dion heterofonia, Jose Francisco ipuineko
hizkerak eragiten dionaren pareko ez badira ere (bigarrena mundu-ikuskera baten
adierazle baita), ezin da ukatu biak joera beraren erakusle direnik.
Ahozkotasunaren eraginez sartu dira bi liburuetan hain presente dauden
errepikapen, metaketa edo gonbaraketak, nahiz eta, BEBMen kasuan askozaz
ugariagoak izan. Azken honetan, irakurlearen oroimena errazteko asmoz, aurreko
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baliabideez gainera, kapitulu aurreko laburpenak edo pertsonaien izen adierazkorrak
(protagonistarena kasu) erabiltzen dira. Irakurketa arinagoa da liburuak sortarazten
duena, arintasun horretan ustezko esaera zaharren errepikapenek dramatismoa kentzeaz
gain, erritmo zehatza, ironiarako etenaldiak egiten dituena, eragiten dutelarik.
Orokorrean BEBMen laguntza gehiago eskaintzen zaizkio irakurle inplizituari,
baliabide formal hauetaz gainera, historia mailan eragiten diren dikotomiak direla
medio.
Irakurleak
badaki,
gaiztoak/zintzoak,
makalak/logikoak,
bakezaleak/borrokalariak, ..... dikotomietan bizitzaren aurrean gizakiak har ditzakeen
bide eta aukera desberdintasuna sujeritzen zaiola. Behiaren hausnarketaren helburua ez
da literatura, bizitza baizik. Egunerokotasunaren oinarrian dauden gaiok ikutuz,
handiagoa da irakurle arruntarekiko gertutasun emotiboa. Literaturaren gaineko
eztabaidak bigarren maila batean utzirik, guztiongan plateiatzen diren gatazkak dira
kontagai.
Pintzelada labur hauekin, bi liburuen azterketan esandakoak errepikatzea itzuri
eta irakurketa desberdintasuna azaleratzen saiatu gara. Ondorengo atal soziologikoan,
liburu honen irakurle gazteei emango diegu hitza.
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III. IRAKURLE ENPIRIKOA.
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III.A) Atalaren edukiaz:
Doktorego Tesiaren atal honetan, alderdi enpirikotik aztertuko ditugu irakurketa
eta irakurlea. Horretarako, hiru inkestetan burutuz joan garen azterketa izan dugu
giltzarri.
Hala ere, eta atal honek tesiaren aurreko atal hermeneutikoarekin lukeen
berezitasun eta autonomia dela eta, hainbat zehaztapen metodologiko-teorikorekin
hastea erabaki dugu, azken batean, H.R. Jauss-ek (1987) “irakurle esplizitu deiturikoa
aztertzeko, xedez kontrakoak diren irizpideak erabili baitira. Honi dagokionez,
beharrezkoa iritzi diogu Literaturaren Soziologiaren eta Kritika Soziologikoaren arteko
mugak zehazteari, bai eta, lehenengoak izan duen bilakaera eta abiapuntu-ugaritasuna
argitzeari.
Zehaztapen metodologikoak egin ondoren, irakurketak egungo munduan duen
pisu (edo pisurik ezaz) jarduteari ere ezinbesteko iritzi diogu, gure artean dagoen
hainbat topikoren oinarrian dauden kontsiderazio faltsuak argitzeko asmoz. Eremu
honetan, irakurlegoaren adinak gure lagina zehazterakoan eduki duen garrantziaz bat,
aztertu dugun euskal irakurlegoaren protagonismo soziologikoaz ere oharrik egin dugu.
Atal honen azken puntu gisara, inkesten emaitzen balorazioak datozkigu: alde
batetik, irakurketak gure gazte eskolatuen artean duen presentziari buruzkoak, bestetik,
Atxagaren irakurlearen perfil soziologikoari dagozkionak.

130

III.B) SARRERA TEORIKO-METODOLOGIKOA:
1) LITERATURAREN SOZIOLOGIA
desberdintasunen zehaztapena.

versus

KRITIKA

SOZIOLOGIKOA:

Literatur Kritikaren baitan izugarria da teoria soziologikoen inguruan biltzen den
terminologia eta norabide oparotasuna. Literaturaren Soziologia /Kritika Soziologikoa
ditokomiaz bat honako binomio hauetaz hitz egin daiteke: Metodo intrintseko eta
estrinsekoez (Chicharro Chamorro, A: 1994; Brioschi & Girolamo: 1988), Soziologia
Esperimentala eta Kritika Genetikoaz (Cross, E.:1986), Metodo Enpiriko eta Metodo
Dialektikoez (Zima, P.: 1985),... tartean geratzen direlarik “Edukien Soziologia”
(H.Zalamansky-ren ildotik) eta beste hainbat korronte.
Terminologia guzti horren atzean, jarduera teoriko komun bat baino gehiago,
eremu komunak topa daitezke. Horrela, dela literatura eta gizartearen arteko
harremanak aztertzeagatik, dela literaturaren dimentsio soziala edo eta literaturaren
errealitate soziala aztertzeagatik, multzo berean sartu izan dira xede eta prozeduraz hain
desberdinak diren kritika-eremuak.
Chicharro Chamorrok dioskunez (1994:388):
Por tanto, bajo la ancha y, a pesar de todo, operativa
denominación de sociología de la literatura (...) vienen a confluir viejas
teorías sociológicas positivistas con, relativamente, nuevas sociologías
empíricas, que exigen una clara separación entre la filosofía especulativa
y la ciencia (...); sociologías dialécticas y críticas, que utilizan conceptos
como “sociedad histórica” o “espíritu de época” frente al concepto
nuclear marxista de “ideología” (...), con variadas teorías de base
marxista (sociologistas, estéticas, materialistas históricas, etc.); sin
olvidar la existencia de otros desarrollos teóricos, en diálogo con, por
citar un caso, el paradigma semiológico de los estudios literarios (...).
Nahasketa honetan, kritika-mota desberdinen arteko ezaugarri nagusienak
bereizi eta zehazten saiatuko gara. Abiapuntua, beraz, honako hau izango litzateke:
literatura eta gizarteak osatzen duten binomioan lehentasuna zeinek duen argitzea.
J.Leenhardt (1982:130) eta J.M.Castellet-ek (1976: 157-158) argiro esaten
dutenez, literatura eta gizartearen arteko harremanak bi modutara kontsidera ditzakegu,
abiapuntua batean ala bestean kokatzen den heinean: oinarri dialektiko eta/edo marxista
duen kritika soziologikoa gizartetik abiatzen da literaturara iristeko; aldiz, literaturaren
soziologiak gizartea du azken helmuga. Antzera deskribatzen du R. Escarpit-ek (1974)
bien arteko desberdintasuna: kritika soziologikoak gizartea aztertzen du literaturan,
Literaturaren soziologiak, berriz, literatura gizartean1.

1

Lehenengoari Kritika Genetikoa” deritzo H.Zalamansky-k (1974) eta bigarrenari “Soziologia
enpirikoa”.
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Kritika Soziologikoaren garapena, ikuspuntu marxistaz egin da bereziki. Zentzu
honetan, kritika mota honek literaturaren azterketa soziologikoekin dituen alde eta
distantziak, hasiera batetik jarduera marxistak dituen xedeekin zehazta daitezke:
materialismo historikoak errealitateaz zientzia bateratua egitea du xede nagusi,
honetarako, historia kontzeptua bilakatzen delarik oinarri. Orokortasun historikoa inoiz
baztertu gabe, giza -ezagutza maila guztiak eta berauen arteko erlazioak aztertzen ditu
kritikariak. Testuinguru honetan, sorkuntza literarioa, edozein giza praxiren moduan,
gizataldearen baitan egin eta eragiten da. Literaturak, bere sorreran duen egilea
(gizartea) nola irudikatzen duen aztertzen du Kritika Genetikoak.
Literaturaren Soziologiarentzat, Literatura, bere fase guztietan, gizartebitartekariek baldintzatzen dute. Gertakari literario orok idazle, liburu eta irakurleak eta
hauen arteko elkartrukeak eragiten ditu. Soziologikoki begiratuta (R.Escarpit:1958),
idaztea ogibide bat da eta liburua komertzialki banatzen den produktua. Produktu honek
eskaintza-eskaera legeei erantzuten die, bilakaera honetan, une bakoitzaren alderdi
soziologikoa (produkzioarena, banaketarena eta kontsumoarena) azter daitezkeelarik.
Ikerlan honetan, gure helburua Euskal Literatur irakurlego zehatz baten (hots,
euskaraz eskolatutako gazte taldearen) ezaugarri soziologikoak eta irakurketamotibazioak argitzea izango delarik, alde batera utziko ditugu hurbilpen marxista
batetik egin diren saio eta teorizazio desberdinak. Horrela, gure azterlanean ez dugu
Euskal literatura azpiegitura ekonomiko zehatz baten isla gisara ulertuko (isla
determinista Plejanov-entzat)2, ez eta azterkizun dugun talde soziologikoaren munduikuskera eta zenbait literatur egituren arteko homologiarik zehaztuko (L.Goldmann-en
“Estrukturalismo genetikoa”ren arabera3), ez eta, azkenik, literatura mota baten funtzio
2

Islaren teoriak marxismoaren baitan izan dituen zuzenketa eta teoria desberdinak ikusteko, besteak
beste, T. Eagleton-en Literatura y crítica marxista, (Madrid: Ed. Zero, 1978) eta I. Ambrogio-ren
Ideologías y técnicas literarias ( Madrid: Akal, 1975) kontsulta daitezke.
Bi liburuotan ikusten denez, Lukács-ek “errealismoaz” esandakoak funtsezko erreferente
bihurtzen dira islaren teoriaren bilakaera ulertzeko. Kritikari honek marxismoaren alderdi hegeliarra bere
eginez, garapenean dagoen sistema baten isla gisara ulertzen ditu literatur lanak. Bere iritziz, literatura
errealista batek gizarte antolamenduaren kontraesanak adierazi behar ditu. Honen ondorioz, nobela
naturalista baztertu eta XIX. mendeko nobela errealista defendituko du, azken honek, errealitatea
“islatzen” duelako. Lukács-entzat “islatzea” buru egituraketa bat hitzez adieraztea izango litzateke.
Literatur lan batek ez ditu banakako gertakari isolatuak islatzen, “errealitatea islatzeko modu berezia
baizik”. (ikus Selden, R.: 1987,40 edo Fokkema & Ibsch: 1981).
3

Hauxe genuke, laburki, Lucien L.Goldmann-en “estrukturalismo genetikoa”ren abiapuntua:
Si toda conciencia individual constituye una mezcla de tendencias diversas y
contradictorias hacia estructuras coherentes de tipo ideológico global, la obra cultural se
caracteriza por el hecho de que realiza a un nivel particular, y en el caso concreto que nos
interesa al nivel de la creación literaria, un universo más o menos coherente que corresponde a
una visión del mundo cuyos fundamentos son elaborados por un grupo social privilegiado
(Escarpit et al. 1969: 210).

Selden-en iritziz (1987:52) L.Goldmann bere Pour une sociologie du roman (1964) liburuan
Frankfurteko Eskolaren teorietara hurbiltzen da “...al centrarse en la “homología” entre la estructura de
la novela moderna y la estructura de la economía de mercado”.
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sozialaz ihardungo (dela ikuspuntu sartriarrez, dela Frankfurteko Eskolakideen
ikuspuntutik, dela, azkenik, Alemaniako NIKOL taldearen ildotik).4
2)
LITERATURAREN
SOZIOLOGIAREN
Objetibotasunaren inguruko eztabaidak.

GARAPEN

HISTORIKOA.

A. Memmi-k (1968) honako arrazoi hauek ematen ditu Literaturaren
Soziologiaren atzerapena azaltzeko:
a)Idazleek berek soziologikoki aztertuak izateari uko egin izana.
b)Literatur sorketa gizartetik at dagoela pentsatu izana.
Arazoak arazo, 1958an Robert Escarpit-ek Sociologie de la Littérature argitara
eman zuenean jarduera kritiko honen zeregin eta helburu behinenak zehaztu zituen.
Jean Paul Sartre-ren Qu´est ce que la littérature?-ren aitzindaritza onartzen duen
norabide berri honek, “liburu bat irakurtzen den heinean soilik existitzen dela”
baieztatzen zuen. Gizarte-jarduera gisara ulertzen du Literatura, eta Soziologiak,
edozein giza jokabide aztertzen duen neurrian, literatura ere azter dezake.
En realidad, nadie desconoce que escribir sea en nuestros días una
profesión o, por lo menos, una actividad lucrativa- que se ejerce en el
marco de sistemas económicos cuya influencia sobre la creación es
innegable. Para la comprensión de las obras no es indiferente que el libro
Azkenik, ikuspuntu marxista-estrukturalistak izan dituen garapen eta korronte desberdinen
adibide gisara, L. Althusser-en lanak edo eta berriagoa den “soziosemiotika”ren teorikoak (Zima, P.:
1986; Cros, E.: 1986) gogoratu beharko lirateke.
4

Leo Lowenthal-en aburuz (1987:6), Frankfurteko Eskolaren Ezezkortasunaren Estetikaren baitan,
gertakari historikoak beren tasun atzerakoi/aurrerakoiaren arabera aztertzen dira. Balio etikorik gabeko
azterketa zientifikoa ukatuz, elementu marxistak eta freudiarrak dituen teoria kritikoa egitea dute helburu.
Lukács, Schüking,...eta hainbaten azterketez baliatzen den teoria honek, interpretazio murriztaileetatik
ihes egiten du, honako hau izanik, beren ustez, kritika soziologikoaren zeregina:
I reject all attempts to regard literature as a tool to learn data and facts about
institutions such as the economy, the state, and the legal system. Social scientists and
social historians should be forbidden from regarding literature as a source for raw
materials. Literature teaches us to understand the succes or failure of the socialization of
individuals in concrete historical moments and situations. (Lowenthal, L., 1987:6)
Gizarte totalitariotik ihes egin dezaketen heinean, arteak eta literaturak leku garrantzitsua eduki
zuten Frankfurtekoen teoria sozialean.
Hauezaz gain, azken urteotan Alemanian sortu den Literaturaren Zientzia Enpirikoa ere (ETL:
“Empirische Theorie der Literatur”), literaturaren funtzio sozialaz arduratu da. Bereziki 1974an S.J.
Schmidt-en zuzendaritzapean eratu zen NIKOL taldeak literaturari buruzko azterketa “zientifikoa” egin
nahi du. J.D. Sneed-ek fisikarako erabilitako modelo teorikoa bere eginez, ezaugarri neopositibistak
nagusi izango dira kritikari hauen teorietan (enpirikoki frogagarriak eta faltsagarriak izan daitezkeen
teoriak proposatuz). Literatura autonomoki aztertzeari uko eginez, gizarte-komunikazio barruko elementu
bat gehiago izango da jarduera literarioa. Hala ere, asmoak asmo, literaturaren funtzio soziala abiapuntu
berri honetatik aztertzen duen teoria honek fruitu urriegiak eman ditu oraindik eta, hau dela eta, ez dirudi
oraingoz beste paradigma kritikoak ordezkatuko dituenik (ik. Gnutzmann, R., 1994:232).
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sea un producto manufacturado, distribuído comercialmente y sujeto, por
consiguiente, a la ley de la oferta y de la demanda. Y, para decirlo todo,
no es indiferente que la literatura sea -entre otras cosas, pero de una
forma indiscutible- la rama “producción” de la industria del libro, como
la lectura es su rama “consumo”. (Escarpit, R., 1971:5-7)
Testuinguru honetan, eta bereziki 60ko hamarkadan liburugintzak eta
UNESCOren eginahalek izan duten hedapenaren babesean, literaturaren azterketa
soziologikoak burutuko dituzten erakunde eta ikerketa asmo desberdinak sortuko dira.
Besteren artean, eta kronologia eta historia desberdinekin (R.Escarpit 1974:7-9)
dagoeneko desagertua den ILTAM delakoa sortzen da 1965an Bordelen (Instituto de
Literatura y Técnicas Artisticas de Masa), Egungo Kultura Ikerketarako Zentrua
delakoa Birmingham-en edo Literaturaren Soziologia Institutua Bruselan.
Literaturaren Soziologia honek objetibotasuna bilatzen du eta, horregatik,
Durkheim-ek eta Max Weber-ek defendatzen zuten “baliozko juzkurik gabeko
soziologia” hobetsiko du, obra estetikoekiko juzku oro baztertuz (ik. S. Silbermann
1971:43). Jarrera hau gogorki kritikatu dute beste joera soziologikoak jarraitu dituzten
kritikariek eta, besteren artean E.Cros (1986:13) P.Zima-k (1985:28-29) arazo
soziohistoriko batez ari garenean baliozko juzkuak beti tartean daudela esango dute.
Literatur lan baten “errealitatea” zertan datzan argitzeko, irakurle (publiko)
desberdinek nola irakurri duten aztertu behar dela dio R.Escarpit-ek (1971:71).
Literaturaren historiagile batek testu bat irakurri duten gizatalde desberdinen kontu
eman beharko du, beren bizimodu eta izaera soziologikoa argituz
Gauzak horrela, literatur lanaren balio estetikoa azterketa soziologikoaz at
geratzen bada, goi-mailako literaturaren eta kontsumo-literaturaren arteko
desberdintasunak apurtu egiten dira (R.Escarpit 1971: 45)5. S.Silbermann-entzat, kritika
enpirikotik at geratzen da literatur lanaren egiturari buruzko azterketa. Jarrera bera
izango dute H.A. Fügen alemaniarrak (aip. Zima, P., 1978:103; Acosta Gómez, L.A.;
1989:44-45) eta K.E. Rosengren suediarrak (aip. Zima, P., 1978:82) . Testu literarioak
prozesu sozialak eragiten dituzten neurrian soilik dira aztergarri:
Un fenómeno literario puede ser también un fenómeno
sociológico, pero el acto literario en sí mismo no es sociológico. Una
partitura musical guardada en un cajón no existe sociológicamente. Es
preciso que sea interpretada y escuchada. Sólo en hecho musical de la
ejecución y la audición de la obra es sociológico. Lo mismo ocurre con la
literatura. (S.Silbermann in R.Escarpit 1971:47)

5

Hau horrela izanik, Literaturaren Soziologiaren baitan genero “popularrak” deitzen direnen azterketak
ugariak dira. Nahiz literatura arrosaren inguruan (erromantikoa), nahiz beste hainbat “subliteratura”ren
inguruan, bibliografia ugaria sortu da. Espainiako kasu gutxi batzuk aipatzekotan ikus A. Amoros (1968;
1969; 1972) edo J.C. Mainer ( 1973 ; 1988).
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Beraz, 60ko hamarkadan garatzen den Literaturaren Soziologia honek6, zerikusi
gutxi izango du bai L. Goldmann-en estrukturalismo genetikoarekin (Escarpit,R.,
1971:24) bai eta “Edukien Soziologia” deitu izan zaionarekin (Cros, E., 1986:14).
Azken hau, B. Berelson eta J.P. Salter-en eskutik garatuko da Estatu Batuetan7.

3) Literaturaren Soziologia Robert Escarpit-en lanetan.
Aurreko puntuan R. Escarpit-en Sociologie de la littérature-k (1958) kritikaren
esparruan ireki zituen bideak eta eragin zituen eztabaida metodologikoak azaldu ditugu.
Datu enpiriko eta frogagarrietan oinarritzen den prozedura metodologiko honek,
hasieratik azterketa-eremu desberdinak izango ditu.
Literaturaren Soziologiak, beraz, hiru alderdi hartu beharko ditu kontuan
Literaturaren azterketan:
a) Literatur ekoizpenaren soziologia: idazlearengan eragiten duten gizartebaldintzen azterketa. Horretarako, idazleak historian nahiz egungo gizartean duen
lekuaren azterketa egingo da, bai eta literaturaren finantzaketa bideena ere.
b) Banaketaren Soziologia: banaketa bide desberdinek literatur testuan duten
eraginen azterketa. Argitaratzaile eta banatzailearen pisua, zirkuitu jasoak eta besteak...
c) Literatur Kontsumoaren Soziologia: literatur lanen kontsumoan eragiten duten
aldagaien azterketa.
Kontsumoaren alderdia da, dudarik gabe, helgaitz eta interesgarriena. Kritikari
frantsesak dioenez, idazle orok irakurle mota bat du buruan idazten hasten denean.
Halere, hasiera batean obraren irakurle potentziala zatekeenaren eta benetan obra horren
hartzaile suertatzen denaren artean alde handiak egon daitezke, horrelako adibidez
beteta baitago Literaturaren Historia.
6

Puntu honetan, aipatu beharra dago, sorreraz hitz egitean, bereziki sistematizazio eta teorizazio
zehaztapenaz ari garela. Izan ere, ez baita zaila, 60ko hamarkada baino lehenago, joera “soziologikoa “
duten literaturaren azterketak topatzea. Adibidez 1932an Q.D. Leavis-ek argitara eman zuen Fiction and
the reader public. Bertan, garaiko Literatura ingelesaren produkzioari buruzko datuak (tiradak, tituluak,
salmentak,...), liburutegietako mailegu-eskaeren azterketak eta idazleei egindako galdaketak aurki
ditzakegu.
7
Kritikari hauen ustez, edozein literatur lanetan, berau sortu den gizartearen ezaugarri eta jarrera
historikoak islatzen dira eta horien azterketara bideratu behar du kritikak (abiapuntu bera izan zuen H.
Zalamansky-k Frantzian).
Edukien azterketa honek kritika ugari jaso ditu. Besteren artean U. Eco-k (1966, 1967),
L.Goldmann-i jarraituz, honako hau baieztatuko du: egitura mailan ematen dela eredu sozialen kopia eta
ez eduki mailan, kritika mota honek dioen moduan. Gauza bera defendatuko du E.Cros-ek, zeinaren
iritziz, artelanak duen munduari buruzko informazioa ez den axaleko mailan ematen. Prozedura honekin
testu literarioaren berezkotasun konnotatiboa ahaztu egiten dela salatzen dute ikerlari guztiok.
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Bestalde, R. Escarpit-ek dioskunez, testuaren irakurlegoa idazlearen gizarteingurune berekoa izan ohi da gehienetan. Gauzak horrela, idazleak bere publikoarekin
dituen loturak: kultur komunitateari, hizkuntza komunitateari eta ebidentzia
komunitateari dagozkio (Escarpit, R., 1958:98). Kultura bertsukoak izateaz gain,
“ebidentzia” deritzen ezaugarrien artean (ideia, sineskeria, balio etikoak,...etab..)
berdintasunak egon daitezke. Eta guztien oinarrian, nagusiki, hizkuntza eta literaturari
dagozkion “ebidentzia” edo arau komunak.
Halere, testuen itzulpenei esker, literatur lanek hasiera batean zuten publikoa
biderkatzeko aukera dutenez, horrelakoetan kultura eta hizkuntza berekoak izateak
publikoarekin sortzen dituen loturarik ez dagoenez, “mito subjektiboak” sortzen direla
diosku kritikari frantsesak. (1971:104)8. Hauxe da Byron edo Kipling idazleei gertatu
zaiena: erromantikoaren mitoak lehenengoaren kasuan, eta inperialistaren mitoak
bigarrenean, mundu osoko publiko zabalaren irakurketak baldintzatu ditu.
Kontsumoaren soziologia burutzeko, azkenik, irakurlegoaren azterketari ekin
behar zaio. R.Escarpit-ek berak dioenez, beronen jokabideari buruzko datu eskasia
bibliotekari edo animatzaile kulturalen informazioari esker osatzen da. Irakurleari
dagokionez, beharrezkoa da bere motibazioak zeintzuk diren jakitea (literarioak ala
funtzionalak) eta irakurketa zein egoeratan ematen den argitzea (adinaren arabera,
aisialdian, oporretan, garraioetan,...).
Bere lehenengo liburuan zehazten duen paradigma eta eskema metodologiko
hori izango da ILTAMen baitan bereziki garatuko duena. Halere, aipagarriak dira,
hurrengo liburuetan eskema horrek izango dituen aldaera txikiak, azterketa
kuantitatiboetatik kualitatiboagoetaranzko bira eginaz. 1973ko La faim de lire-n
(115.or.) dagoeneko datu estatistikoak ez direla orokorgarriak adierazten bada, 1970ko
Le litteraire et le social liburuan Kontsumoaren Soziologia “Irakurketaren
Psikosoziologia”k ordezkatzen du. R.Escarpit-ek praxia eta teoria aztertu beharrekoak
direla baieztatuko du (R. Escarpit 1974:46).
R. Escarpit-ek, eta bereziki bere ikasle izandako N. Robine-k, aldagai
soziologikoek irakurketan duten eraginaz bat, irakurlearen beraren zio psikologikoak
ere (motibazioak, helburuak,...) kontuan hartzekoak direla esango dute. Helburua ez da
literatur lanaren sorrera ideologikoa argitzea, ez eta datu estatistikoen pilaketa hutsa
ematea ere. Psikologia sozialean erabiltzen diren metodoez baliatuz, gizarte eta kultura
baten nolakotasuna argitzea baino (ibid. G. Mury 1974:214).
Azkenik, esan dezagun, metodologia soziologikoaren onurak onarturik ere,
“artefaktu literarioaren adierazgarritasuna kontuan hartuz, metodo hauen emaitzak beste
8

Gogora ditzagun hemen H.R. Jauss-ek Escarpit-i egindako kritikak. Jauss-entzat, “mito subjektiboen”
kontzeptuak zailtasun handiz esplika ditzake mendeetan zehar arrakastatsu izan ondoren “klasiko”
bihurtu diren testuen kasuak.
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azterketa batzuekin osatu behar direla pentsatzen dutenak ere sortu direla. Espainian
J.C. Mainer (1988) aipa dezakegu, zeinak, testuaren berezkotasuna eta taiuera
(ikuspuntu formalistago batetik) bazter ezinezkoak direla onartuko duen.
Ados gaude azken baieztapen horiekin. Gure iritziz, Literaturaren edozein
azterketa enpirikok argitasunik ekar badiezaguke ere, ez da, inondik ere erabatekoa.
Hortik dator, seguruenik, R. Escarpit eta N. Robine-ren azken lanetan metodo
kualitatiboetaranzko bira.
4) Irakurketaren Soziologia: joera desberdinak hastapenetatik gaurdaino.
Literaturaren Soziologiaren inguruko eztabaida eta hurbilpen guzti hauek,
mende honen erdialdera, irakurketa eta liburuak izan zuten birbaloraziaren argitan ikusi
behar dira. Irakurketa landu eta birbaloratu beharreko giza ekintza da eta gizakion
garapen pertsonalerako ezinbestekoa zaigun tresna bilakatzen da. Ikus entzunezkoen
erasoaren beldur den mende honek (ikusi lan honetan aurrerago “Liburua vs
Telepolisa” eta “Irakurketa egungo munduan” puntuak), liburuan eta irakurketan bilatu
nahiko ditu balio krisi orokor horretan bere giza euskarriak.
R.Escarpit-ek jadanik bere 1958ko liburuan, irakurketara bultzatzen gaituzten
motibazioez egingo du gogoeta: gehienetan asegabetasunak, eta irakurleak bere
ingurunearekin duen orekarik ezak (gizakion izaerari dagozkion berezko arrazoiengatik,
gizarte egiturengatik, gizakien arteko enfrentamenduarengatik,...) irakurriz ase nahi
ditu.
En una palabra, (la lectura) es un recurso contra lo absurdo de la
condición humana. Un pueblo feliz quizá no tendría historia, pero
ciertamente no tendría literatura, pues no sentiría el deseo de
leer.(Escarpit, R., 1971: 117)
Giza askabiderako ezinbestekotzat jotzen den irakurketari esker, beste gauzaren
artean, alfabetatzea sendotzen dugu, liburua alfabetatze funtzionalerako giltzarri
bilakatuz (Escarpit,R.:1975).
Uste horietatik abiatuz, irakurketaren inguruko azterketa eta bibliografia
izugarria sortu da mendeak aurrera egin ahala, eta zentzu honetan, dudarik ez dago,
irakurketa dela kultura-jarduera guztien artean aztertuena (Barbier-Bouvet, J.F.:1988).
Halere, esan beharra dago, azterketen gehiengo nabarmena irakurketaren gaineko
ikerketa enpiriko kuantitatiboek osatzen dutela, hauen lekuko argia, Nicole Robinek
1983an argitaratutako bibliografia delarik: 20 urteko epean irakurketari buruzko 210
inkesta/azterketa zenbatzen ditu kritikari frantsesak (Barbier-Bouvet, J.F., 1988:216an
aipatua) edo Baumgärter-en bibliografia klasikoa (irakurketari buruzko 500 saioz
osatutako titulu-zerrenda argitaratu zuelarik).
Gauzak horrela, Irakurketaren Soziologia deitu dugun atal honetan, azterketaprozeduraren araberako azpisail hauek bereziko ditugu:
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4.a ) Azterketa sozio-enpirikoek osatzen dutena: bereziki inkesten bidez burutua
eta ILTAMeko puntu programatikoekin lotura estua duena.
4.b) Harrera eta literatur gustuen azterketaz arduratu diren hainbat aitzindariren
lanak, gerora, Literaturaren Soziologiaren ekarpenekin batera, Harreraren Estetikarako
erreferente garrantzitsu bihurtu direnak.
4.c) Jacques Leenhardt (L. Goldmann-en ikasle izandakoak) zedarritutako bidea:
helburu kualitatiboagoak dituena eta bereziki “nola irakurtzen da?” galderari
erantzuten diona.
4.a) Irakurketaren azterketa sozio-enpirikoak.
ILTAMen baitan Nicole Robine izan da irakurketa (eta banaketa) bereziki
aztertu dituena. 50eko hamarkadaren bukaeran sortu zen Gertakari Literarioen
Soziologia-Zentruan hasieratik kolaboratzaile bihurtu zen eta bere azterketak
Irakurketaren Psikosoziologiaren eremuan sartzen ditu: irakurlearen ezaugarri sozialez
bat bere motibazio eta sakoneko arrazoiak argitzen saiatzen da atal hau.
Robert Escarpit-ekin batera 1965ean argitaratu zuen Le livre et le conscrit
liburuan, soldadu kuartel batean egindako inkesten emaitzak eman zituen soldaduen
irakurketa-ohitura eta zergatietan aldagai soziologikoek duten eragina neurtuz. Halere,
inkesta honen berritasuna soldaduen ezkutuko motibazio eta gustuak ikertzeko
erabiltzen den prozeduran datza: gogokoen zituzten titulu eta generoei buruz galdetu
ondoren, asmatutako tituluz osatutako zerrenda bat eskaintzen zitzaien inkestatuei,
berauen artean aukera zezaten. Modu honetan, kontzienteki hobetsitakoen eta
inkontzienteki hautatutakoen arteko bateratasuna neurtzen zen (prozedura bera jarraitu
genuen guk 1990eko inkestan).
Jarraian, besteren artean, 1970eko Le littéraire et le social liburuan
irakurketaren historia bat eman zuen argitara, Erdi Aroko ahozko irakurketatik
bakarkako irakurketa isilera dagoen aldaketaz gogoeta eginaz. Liburuaren historiagileen
emariez gain9, egungo irakurketa aztertzeko mende honetako gertakari historiko
nagusienak erabiltzen ditu: poltsiko liburuaren hedapena, UNESCOren hastapenak,
9

Liburuaren historiagileen lanak erabiltzea, egungo irakurketaren soziologian ematen ari den diziplina
artekotasunaren adibide bat dugu. Azken urteotako kongresu eta ikastaro askotan garrantzizkotzat jo dira
historiagileek irakurketaz eman diezazkiguketen argibideak .
Historiagileen artean ezagunenetakoa genukeen R. Chartier annalistak (1985, 1992), irakurketa
eta beste kultur jarduerak aztertzeko metodologia eta esparru berriak proposatzen ditu. Bere abiapuntua
irakurketaz duen ikuspuntu sortzailean kokatuko litzateke: irakurketaren bidez testu bat “sortu” egiten
dugula baieztatzen du Chartierrek. Horregatik, lehenaldiko testuak eta berauen irakurketak ikertzeko,
testuen egitura eta itxuraz bat, berauen irakurketei buruz dauden deklarazioak aztertu behar direla esango
du.
Chartier-en iritziz, moldiztegiaren asmakuntzaz geroztik, XVI. eta XVII .mendeetan ematen den
irakurketaren pribatizazioak aldaketa ugari eragingo ditu bai liburuetan bai eta giza harremanetan ere.
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hezkuntzaren zabalkuntza, medien eragina, etab.. luze bat. Halere, Robine-ren ekarpen
interesgarrienak irakurleen motibazioen azterketatik datoz10.
Alabaina, irakurketari buruzko azterketa oparotasun honetan, azkenekoak
bakarrik aipatuz, M. Poulain eta bestek 1988an argitaratutako Pour une sociologie de la
lecture ekarri nahiko genuke gogora. Liburu honetan, irakurketa eta jarduera kultural
desberdinei buruzko azterketen emaitza estatistikoak iruzkintzen dira. Horrela, M.
Poulain-ek 1981ean Kultura Ministerioak Frantzian buruturiko Pratiques culturelles des
Françaiseko emaitzen interpretazioa egiten du, hainbat galdera eta aldagairen inguruko
oharrak eginaz: esate baterako, irakurketa-ohituren gainean ezartzen diren banaketen
partzialtasuna, jarduera kultural desberdinen artean irakurketak duen balio
diskriminatzailea,... Interesgarriak dira, era beran, J. Bahloul-ek “irakurle ahul” (gutxi
irakurtzen duena) kontzeptuaren inguruan aipatzen dituen akats eta aurre-juzku
estatistikoak, edo eta P. Parmertier-ek irakurketak hainbat aldagairekin duen
harremanari buruzkoa, edo beste bat aipatzekotan, Barbier-Bouvet, J.F.-ek irakurketari
buruzko inkestetan jarraitutako metodoez dioena (bide batez, gure metodologia
enpirikorako erabili duguna).
Azterketa enpirikoei buruzko erresena labur hau osatzeko, H. Steinberg-en
(1983) “Socio-empirical reading research: a critical report about some revealing
surveys” izeneko artikulu ezaguna aipatu nahiko genuke. Kritika lan honetan, ikerketa
sozio-ezpirikoek EEBBetan eta Europan izan duten bilakaera aztertzen da bereziki.
Steinberg-ek 50eko hamarkadan kokatzen du mota honetako ikerketen hasiera
eta 60-70ekoetan berauen garapen eta hedapena. EEBBei dagokienez, Chicagoko
Soziologia Eskolako partaide ziren D. Riesman eta H.Lasswell-en lanak D. Waples
sikologoaren ikerketa interesgarriekin osatuko dira.
Halere, EEBBetan, J. Hajda-ren doktorego tesia (1963) jotzen da ikerketa
garrantzitsuentzat. Oraindik egun ahotan darabiltzagun hainbat topiko (eskolak ez duela
derrigorrezko irakurzaletasunik sortzen, familiak eta gizarteak eragin zuzena dutela,
bakardadea ez dela irakurzaletasuna pizteko modurik onena, telebistak irakurzaletasuna
bultza dezakeela,... etab.) topa ditzakegu bertan.
Lan horiek oihartzunik izango dute Europako hainbat estatutan, eta horrela,
Alemanian, R. Fröhner-en lanekin, hasiera emango zaio liburuaren merkatuaren
ikerketari (“Buchmarkt-Forschung” delakoa, ingeleseko “Reading Research”en pareko).
Berstelmann taldeak ordainduriko hainbat lanetan (1994an Europan burututakoa erabili
Aldakuntza hauen argitan azaltzen ditu, moderniatearen ezaugarri bihurtzen den bakarkako irakurketa
isilaren berezitasunak.
10
Besteak beste liburu bat aukeratzerakoan egilearen izenak maila goreneko gizataldeetan eragiten duela
(besteetan tituluak eta itxurak eragiten duelarik), irakurlegoaren gehiengoa bigarren hezkuntzakoen eta
goi-mailako ikasketadunen artean dagoela, intelektualek ikasteko asmoz irakurtzen dutela,....Ildo
honetatik, interesgarria da 1984an argitara emandako Les jeunes travailleurs et la lecture azterlana (Paris:
La Documentation Française).
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dugu Espainiako Irakurketa-ohiturei buruzko datuetan), hasiera bateko ikerlanen
ondorio eta emaitzak sendotu eta argitzen joango dira. Horrela, jadanik 1963an Straussek Holandako irakurketa-ohiturei buruzko azterlan batean esaten zituenak (batetik,
adinak, heziketak eta maila sozialak eragin zuzena dutela irakurketan eta bestetik,
gazteak direla gehien irakurtzen dutenak) 1978an Alemanian Infatest enpresak egindako
ikerketak baieztatuko ditu. Honekin batera, garaiko hainbat topiko (gero eta liburu
gutxiago saltzen dela, telebistak irakurketa dramatikoki gutxitzen duela,...) gezurtatuak
geratzen dira.
Frantzian ere, dagoeneko 1960an Etudes sur la lecture et le livre en France
azalduko da, R.Escarpit eta bestek parte hartzen duelarik. Ondorioetan deigarrienetakoa
irakurzale eta kirolzaleen arteko lotura zuzenarena izango litzateke.
Britainia Handiari dagokionez, B. Groombridge-ren lanekin batera P.H. Mannen azterketak (1971, 1974, 1982) dira ezagunenak. Azken honek, liburu denda eta
liburutegiak aztertu zituen, elkarri egin diezaioketen eragin probetxugarriaz mintzatuz.
Era beran, nobela erromantikoen irakurle tipologia (emakumezkoak gehienak) bataz
bestekoaren azpitik ez dagoela frogatu zuen. (Mann-en hainbat ondorio baieztatuko ditu
1978an EEBBetan burutu zen American Consumer Reading Study delakoak)11.
Ikusi denez, azterketa enpiriko guztiotan, merkatu-analisien oinarri estatistikoa
da, behin eta berriro, hipotesiak garatzeko erabiltzen den abiapuntu metodologikoa.
Hainbestetan kritikatu den (ik. Mury, 1970:213-218 edo J.F. Botrel et al. 1972:15-39)
zenbaki gehiegikeria hau gainditu nahiko dute irakurketaren azterketa soziologikoan
sortuko diren norabide desberdinek. Besteren artean, ondoko puntuan aipatuko ditugun
gustu literarioen aztertzaileek.

4.b) Harrera eta gustu literarioez.
Ez da nahastu behar literaturaren soziologia enpirikoaren ikerketa eremua,
harrera eta literatur gustua aztertu duten beste korronteekin. Gorago adierazi denez,
literaturaren soziologiak kontsumoa aztertzen duenean, Estivals-ek behiala
defendatutako objetibotasun estatistikoa bihurtzen da oinarri nagusi.
Zerikusi gutxi du aurrekoarekin gustu literarioaz hainbat lan argitaratu duen R.
Senabrek (1971, 1986). Kritikari honen ustetan, nahiz eta datu estatistikoen beharra
duda ezinezkoa izan irakurketa eta harrerari buruz ari garenean (Senabre, R., 1971: 28),
testuaren gaineko analisia ezin da baztertu. Bere iritziz, lan bat den bezalakoa da bere
egileak nahita ala nahi gabe balizko hartzaileen izaera eta gustuak kontuan hartu
dituelako. Irakurketa eta harreraren azterketa kritikoan, obra gainditu beharra dago,
emaitza enpirikoetatik harantzago joanez.
11

Espainia eta Euskal Herriari buruzko azterketa enpirikoak aurrerago, azterketa soziologikoaren
barruan datoz “Irakurketa ohiturak egungo munduan” puntuan. Bestalde, azterketa enpirikoei buruzko
datu kronologiko gehiagorako J.Leenhardt-en Lire la lecture-ren lehenengo kapitulua kontsulta daiteke.
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Alabaina, harrera eta gustu literarioez ari garenean, L.L. Schüking (1931) eta G.
della Volpe (1972) dira erreferente nagusienak, publiko eta gustu literarioaren azterketa
soziologikoari eman zioten bultzadarengatik. Adituen ustez, Alemaniako Harreraren
Estetikaren baitan eragin eta oihartzun itzela izan zuten lan aitzindari hauek (Acosta, J.:
1989).
L.L. Schüking-en abiapuntua, honako hau dugu:
(...) el arte no posee un valor absoluto, sino que su aceptación
depende del carácter de quienes lo aceptan, y ya que la imposición de un
gustu determinado depende de poderes sociológicos no siempre
puramente espirituales, el único criterio para valorar un arte que ha
logrado imponerse es la duración de su efecto . (Schüking, L.L., 1931:
128)
Kritikari honek dioenez, ordura artean obra eta autorea ziren azterketa-puntu
nagusienak, eta bere ustez, prozedura hori ez da egokia. Ikerketa serio bat burutu nahi
badugu, publikoaren gustuen nolakotasun eta arrazoiek bere garaiarekin duten
harremana aztertu behar dugu. Azterketa honetan, testua ez dugu erabat baztertuko. El
gusto literario liburu ezagunean, zenbait erakundek garaiko gustu literarioan duen
eragina azaltzen du, eta “garaiko izpiritu kontzeptu erromantikoa kritikatzen du. Garai
bakoitzean, gustu eta “izpiritu” desberdinak daude, gizatalde desberdinek dituztenak,
nahiz eta momentu batean bat gailen daitekeen. Beraz, kritikan aztertu beharrekoa
“izpiritu” horren atzean legokeen taldea izango litzateke:
Si, como dejamos sentado, un nuevo gustu, que ha surgido en
cualquier parte, no representa en modo alguno el “espíritu de la época”,
sino sólo el espíritu de un determinado grupo, que puede no tener nada
de portavoz de la época, habría que examinar de cerca a este grupo
mismo antes de ceder a sus exigencias. (Schüking, 1931: 129)
4.c) Irakurketaren Soziologia Harreraren Estetikaren baitan.
Irakurketaren Soziologiak Harreraren Estetikaren baitan izan duen eragin duda
ezinezkoaz, paradigma metodologiko honetaz diharduen kapituluan aritu bagara ere,
badira, geure ustez, bi jarduera hauen elkarlanean azpimarratzea merezi duten hainbat
puntu.
Lehenengoa, harrera historikoki aztertu duten kritikariek H.R. Jauss eta bere
jarraitzaileengan izan duten eragina. Argi dago, irakurlegoaren igurikimen horizontea
zehazteko, soziologia enpirikoa funtsezko bilakatzen dela, irakurlegoari buruzko datu
ilunak argitzen laguntzen duen neurrian. Hala ere, Harreraren Estetikaren jarraitzaileek
hasieratik bertatik literaturaren soziologiaren arrisku eta sinplekeriak salatu nahi izan
zituzten.
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Bereziki R. Escarpit-en soziologia positibistari egindako kritiketan gauzatu da
gutxiespen hau (Jauss, H.R., 1971:79). Arazoa, historian zehar mendez mende
arrakastatsuak izan diren tituluen iraupena azaltzerakoan sortzen zen. Escarpit-entzat,
literatur gustu baten iraupena gizarte-egoera soziokultural baten iraupenarekin batera
ulertu behar da, eta hauxe da, preseski, Jauss-ek kritikatuko diona.
H.R. Jauss-en iritziz, zailtasun handiz esplika dezake honek gaur egun aspaldiko
testu batek (Kixotea kasu) duen arrakasta, argi baitago, testua sortu zen garaiko gizarteegoera eta gaurkoa ez direla berdinak. Hemendik abiatuz, azterketa positibista guzti
hauek beste hainbat ikerketarekin osatu behar direla defendatuko du, bereziki testuek
berek eragiten dituzten horizonte aldaketen azterketarekin.
Alabaina Jauss-ek “horizonte aldaketaz” diharduenean, bereziki ezaugarri
estetikoz soilik definitutako horizonteaz ari dela azpimarratu behar da. Zimmermannek12 (1987) erredukzio formalista dakusa baieztapen hauetan (ibid. Zima, P., 1985: 201213; Leenhardt, J.:1982), eta Soziologiak Harreraren Estetikari egin diezazkiokeen
ekarpenen defentsa egiten du. Ordura arteko azterketa soziologiko-enpirista asko
kritikatu ondoren (H.U. Gumbrecht-ek bezala 1987ko artikuluan), Harreraren Estetikak
publikoaz ikuspuntu abstraktuegia duela baieztatuko du Zimmermann-ek. Kritikari
honen aburuz, merkatua aztertzea bezain garrantzitsua da idazleak idazterakoan
irakurleengandik jasotzen duen eragina aztertzea (ibid. M. Naumann). Modu honetan,
Harreraren Estetikak hastapenetatik zuen helburu nagusiena, hau da, Literatura bere
harreraren dimentsio sozialean kokatzearena, lortuko litzateke.
H.R. Jauss-en planteamenduei egindako kritika guzti hauen ondoren, azterketa
sozio-enpirikoek gero eta protagonismo handiagoa hartuko dute Harreraren Estetikaren
baitan. Kritiken eraginez hasiera bateko kontzeptuak zehaztuz joango dira, H.R. Jaussek berak egindako azken zuzenketetan, irakurle inplizitu/esplizitu dikotomia testu
barneko horizontea/testuz kanpoko horizontea dikotomiarekin osatzen delarik (Jauss,
H.R.:1987). Bi horizonteok aztertzeko, giza arazoen sorrera, bitartekaritza eta
legitimazioaz lortu beharko dira datuak, ondoren, literaturaren beraren azterketarekin
osatuz13. Azken finean, ikuspuntu fenomenologikoa eta soziologikoa dira Harreraren
Estetikak barneratu nahi izango dituenak (Ik. La douceur du foyer in R. Warning).
12

Beste emariez bat, Zimmermann-ek (1979) irakurritako testuen araberako irakurle-tipologia bat
proposatzen du (aip.Antezana, L.H., 1983):
a) Pragmatiko-funtzionala: bere lanerako baliogarria zaion informazioa bilatzen duena.
b) Fantastiko-emozionala: ihes egiteko asmoz burutzen ditu irakurketak.
c) Irakurle arrazional-intelektuala: normalean zientziazko testuak irakurtzen ditu eta nobelarik
irakurtzekotan, arazo filosofiko edo sozialez dihardutenak. Ongi pasatzeko, detektibe istorioak ditu
gogoko.
d) Literatur irakurlea: munduaren esperientzia literarioa interesatzen zaio.
Azken bi motatakoak besteak baino urriagoak direla esaten du. Banaketa interesgarria badirudi
ere nahiko arriskutsua deritzogu. Azken batean, egun literaturgintzan, eta bereziki nobelagintzan, dagoen
berezitasun eta desberdintasunarengatik, sailkapen hori askoz gehiago aberastu baitaiteke eta, gainera,
nobela asko eta asko, aldi berean, azken bi motatakoak izango bailirateke.
13
Hori horrela bada ere, neurriak hartu behar dira, Jauss-en ustetan, azterketa soziologikoa enpirismo
hutsean ez geratzeko. Hillmann-ek Brecht-en testu baten gainean egindako harrera-enpirikoaren azterketa
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4.d) Jacques Leenhardt-en ekarpena.
Gorago esan bezala, J.Leenhardt-en lanak irakurketaren soziologian nagusi zen
enpirismoa gainditu nahi zuen. Irakurketaren nolakotasuna aztertzeagatik Harreraren
Estetikaren emariekin konparatu izan badute ere (Barbier-Bouvet, 1988:216),
desberdintasunak antzak baino handiagoak dira.
J.Leenhardt-en ikerlanaren zutabea (1980;1982;1988a;1988b) 1970/1971
urteetan Frantzian eta Hungarian P.Jósza-rekin batera burutu zuen irakurketari buruzko
inkesta da. Aipatu bi estatuetan 500 inkesta egin zituen G. Perec-en Les choses eta E.
Fejes-en Le cimentière de rouille nobelen irakurketaz.
Inkesta horien emaitzekin 1982an argitaratu zuen Lire la lecture. Essai de
sociologie de la lecture liburuan, irakurketa-ekintzaren dimentsio sozio historikoa
aztertu beharra aldarrikatuko du. Bere iritziz, ordura artean “ZER?, NOIZ?, NON? “ eta
hainbat galderari erantzun bazaio ere, ikerlariak ez dira arduratu “Nola?” galderaz.
J.Leenhardt-entzat (1988b), aztertu beharrekoa ez da irakurketak duen funtzioa,
irakurketaren dimentsio soziala baizik. Irakurri baino lehen, irakurleak testuarekiko
aldez aurretiko jarrera batzuk ditu, bere egoera sozialak baldintzatzen dituenak. Jarrera
hauek ez dira zaletasun estetikoei dagozkienak bakarrik, eta horregatik, forma
estetikoen genesi soziala kontuan hartzen ez duen Harreraren Estetika jaussiarraren
planteamenduak ez ditu egokitzat joko. Era berean, irakurlearen aldez aurretiko jarrera
horietan, ez dira irakurlearen beraren ezaugarri psikologikoak soilik sartzen (Normand
Holland-en irakurketa psikoanalitikoaren ildotik). Irakurlea kokatua dagoen ingurune
sozialeko instituzioek jarrera hauek konpetentzia gisara antolatzen dituztela hartu behar
da kontuan (Leenhardt, J., 1988a:73).
Irakurketaren alderdi soziohistorikoa argitzeko, J.Leenhardt-ek irakurketamodalitate eta irakurketa-sistemen artean egingo du bereizketa. Lehenengoak
ezaguerari dagozkio eta irakurle-testu arteko ezagumendu erlazioa adierazten dute.
Modalitate hauek irakurleek irakurritakoaz egiten dituzten iruzkinen bidez jakiten
ditugu. Hiru motakoak izan daitezke:
a) Modalitate fenomeniko-deskribatzailea: Irakurleak testua distantziaz
ikusten du, gertakari gisara, eta horrela adierazten.
gogor salatuko du, azterketa enpirikoak egiterakoan, betiere harrera-ekintza orok aurretik duen ekintza
erreflexiboa kontuan hartu ez izanagatik. Inkestatu batek testu literario baten aurrean duen harrera
aztertzeko, garrantzitsua da testu hori inguratzen duten harrera-baldintzak kontuan hartzea: zein testu
mota den, egilea, jeneroa,....guztiek “testu barneko horizontea” zehazten laguntzen baitute. Dakusagunez,
azterketa enpirikoen estatistika-zerrendak dira itzuri nahi direnak, literatur testuaren beraren ezaugarriak
kontuan hartuz. Hurbilpen soziologikoa hurbilpen estetikoarekin bateratzen duen korronte honetan,
lehentasun hermeneutikoa testuak irudikatzen duen irakurketa-egitura k(irakurle inplizitua deritzonak)
badu ere, ikuspuntu anitzak bateratze honek guztiz erakargarri bihurtzen du.
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b) Modalitate emozional-identifikatzailea: Kontaketako zirkunstantzia
eta pertsonaien jokabide-balioei buruzko juzkuak egiten ditu irakurleak. Inplikatu egiten
da eta pertsonaiarekin identifikatu, jarrera honetatik sor daitezkeen sentimendu
psikologikoak pairatuz (katartikoak, harridurazkoak,...). Aurreko modalitatean baino
distantzia txikiagoa dago, irakurleak testuko pertsonaiak benetakoak baliran ikusten
baititu.
c) Modalitate intelektiboa: Aurrekoen arteko oreka bat adierazten du.
Irakurketa hermeneutikoa da batik bat eta alderdi metadiskurtsiboak ditu. Testuaren
gaineko iruzkinak egiten dira.
Modalitateez gain, Irakurketa sistemak bereizten ditu J.Leenhardt-ek.
Hauetan inkestatuek ematen dituzten erantzunen atzean dagoen mundu-ikuskera argitu
nahi da. Beraz, modalitateak eta balioak konbinatuz, irakurketa sistema desberdinak
lortzen ditugu.
J.Leenhardt-en hurbilpen honek, azterketa enpirikoen datu-hoztasuna
gainditu nahi duela onartuz ere, irakurketa bakoitzean berau burutzen den ingurune
sozialaren eragin zuzenegia (balio sistemak islatuz, etab..) onartzera darama. Hau da,
modalitate-desberdintasuna tresna interesgarria bada ere irakurleak testuaren aurrean
daukan ezaguera-hurbilpen modua adierazteko (eta zentzu honetan gure inkestaren zati
kualitatiboan erabilgarria iruditu zaigu), irakurketa-sistemak gizarte balioekiko
morrontza handiegia du gure ustez.
Inkestan egiten dituen galdera gehienek, liburuetan azaltzen diren
jokaerei buruzko jarrera etikoak neurtu nahi dituzte. “Pertsonaiek ongi jokatzen al dute
nobelan?” edo “Zure ustez aurreratzen al dute bizitzan?” bezalako galderen erantzunak
herri bakoitzeko sistema moralarekin eta hainbat aldagairekin (maila soziala, adina)
interpretatzean, obrak duen polisemia eta aberastasun semantikoa baldintza sozial
desberdinekin soilik esplikatzera eramaten dute, eta zentzu honetan, ez dute gauza
handiegirik esaten testuen beren protagonismoaz.
Segur aski, testuen nolakotasunak irakurketan eduki dezakeen eragina
interpretatzerakoan egiten du huts J.Leenhardt-en teoriak. Aztertzen dituen nobeletan
Lukács-ek errealismo-naturalismo binomioaz esandakoak aplikatzen saiatzen da,
zenbait kasutan baieztapen bitxiak eginez, eta interesatzen ez zaionean, Lukács-en
teoriak baztertuz14.

14

Perec eta Fejesen nobelek izan dituzten irakurketa desberdinak, bi nobelen ezaugarri literarioen
ondorio direla esaten du Leenhardt-ek (1982:339). Horrela, lehenengoaren nobela errealistatzat jotzen du
eta bigarrenarena naturalistatzat. Benetan harrigarria idazle oulipiar baten testua errealista dela esatea,
bereziki, Lukács-ek nobela modernoaz esandakoak kontuan hartuz gero. Ilogikotasun hau ekiditeko,
atzera egiten du Leenhardt-ek bere planteamenduetan eta interpretazio hauek ez direla “estuki” onartu
behar esatera iristen da.
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Guziarekin ere, nahiz eta paradigma lukácsiarrarekiko eta gizartearen
balio moralekiko duen morrontza nabarmenegia izan, beste dimentsioa ematen dio
irakurketari J.Leenhardt-ek: jokabide sozial huts gisara ikusteari uko eginez, irakurketa
horietan baldintza soziohistorikoek duten eragina aztertzen saiatu da. Ildo honetan, bere
asmoak instituzio desberdinek (eskolak, legebiltzarrek, elizak,...) irakurleengan eragiten
dituzten “konpetentzia historikoen”
azterketa egitea izango litzatekeelarik ere
(J.Leenhardt 1988a:81), modalitateen azterketa da, gaur egun, garatuena. Ondorioz,
planteamendu hauei interesgarriak baderitzegu ere, alderdi murriztaileena baztertuz,
modalitate kontzeptua soilik erabili dugu gure inkesten emaitzen hustuketan.
5) Bukatzeko: gure azterketa soziologikoaren puntu metodologiko nagusienak.
Literatur Kritikaren baitan irakurketaren soziologiak izan duen lekua adierazten
saiatu gara sarrera teoriko honetan. Azterketa mota hauen bilakaera eta hedadura ikusi
ondoren, gure azterketa-enpirikoaren eremu teoriko eta metodologikoa zehaztu nahiko
genituzke azken puntu honetan.
Eremu teorikoa
Orain artean azaldutakoren ildotik, ondoko puntuotan bilduko litzateke gure
azterketa-enpirikoaren eremu teorikoa:
a) Abiapuntua R. Escarpit-en baieztapen hau izango da (1972): literatur lan
baten nolakotasuna zehazteko, irakurleek nola irakurri duten jakin behar dugu. Zentzu
honetan, gure ikerlanak gazte euskaldun eskolatuek euskal literatura “nola” jasotzen
duten azalduko digu. Hurbilpen honek, gauzatze soziologiko desberdinak azaleratuko
dituen heinean, gure literatura hobeto ezagutzen lagunduko digulakoan gaude.
b) Irakurketari buruzko azterketa soziologiko hau ILTAMeko partaide den
Nicole Robinek “Irakurketaren Psikosoziologia”n definitutako zereginen ildotik joango
da. Azterkizun den irakurlegoaren irakurketa-ohiturei buruz eta hauen atzean leudekeen
motibazio funtzional eta literarioez mintzatuko gara nagusiki.
Irakurketa edo Kontsumoaren azterketa dugu, beraz, gure zeregina, alde batera
geratuko liratekeelarik produkzio edo banaketari buruzko analisiak. Era berean, gure
ikerlana talde mugatu baten azterketara bideratzen denez, datu estatistiko hauen muga
eta partzialtasuna kontuan hartzekoa da: euskal literaturaren irakurlegoaren barruan
ikasleriak duen pisu espezifikoa handia dela onartuta ere, emaitza hauek ez dira
populazio guztira orokorgarriak.
c) Honi dagokionez, datu estatistikoen pilaketa hutsa saihesten ahaleginduko
gara azterketa soziologiko honetan. Datuetatik abiatuz, interpretazio eta hipotesiak
eginaz, irakurketa-ohituretan eragiten duten aldagai desberdinak aztertuko ditugu.
Besteren artean: adina, sexua eta ikasketak izango dira kontuan hartuko ditugun
aldagaiak.
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d) Irakurketari dagozkion datuen artean, “non?, zer?, norekin?, noiz?,
zergatik?” galderei erantzuten ahaleginduko gara. “Nola?” galderari erantzuteko,
ikerlan honek duen testuaren azterketaz (irakurle inplizituari dagokionaz) baliatuko
gara. Horrela, literaturaren soziologiak eskaintzen dizkigun datuak obraren beraren
azterketarekin osatuko ditugu.
Ez ditugu jarraituko kapitulu honetan azaldu ditugun Leenhardt-en prozedurak
(irakurketaren alderdi soziohistorikoak argitu nahi dituztenak), modalitateen kasuan
izan ezik. Gure xedea soziologikoki zehaztu dugun euskal irakurlegoaren ezaugarriak
literatur testuak zehazten dituenarekin bat datozen ala ez ikustea izango da. Ez zaigu
irakurlegoaren balio sistemak bere gizartearenarekin bat datozen ala ez argitzea
interesatzen, irakurle-idazleen “igurikimen estetikoak” (ik. Jauss) bat datozen ala ez
zehaztea da bilatzen duguna. Beraz, “igurikimen”ez ari garenean, helburu eta baliabide
literarioez ari gara batez ere, tradizio literario bat zehaztu eta definitzen dutenak (eta ez
ezaugarri sozial batzuez, P.Zima-ren ildotik).
e) Guzti hori burutzeko, azterketa soziologikoa bere helburu eta eremuak
zehazten joan da. Hasiera batetik irakur talde zehatz bat aztertzea eta beronen jarraipena
egitea erabaki zen moduan, literaturaren esparruan azterkizuna ere zehaztuz joan gara,
Bernardo Atxagaren obran zentratuz. Arrazoiak bistakoak dira: batetik, irakurle erreal
eta inplizituaren arteko egokitzapena aztertzeko garaian, eremu literarioa ezinbestez
mugatu beharra dagoelako. Bestetik, emaitza soziologikoen arabera, egile hau
irakurriena izateaz bat (eta ondorioz deskribapen zehatzagoa baimentzen duena),
eskolako zirkuitutik ateratzen den bakarrenetakoa datekeelako.
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Eremu Metodologikoa.
Ikerketa asmoari ekin genioenean, hipotesi honetatik abiatu ginen: ikasleek gutxi
irakurtzen dutela eta Euskal Literaturak eskolan dituen programaketa/irakaskuntzaprozedurak ez direla egokiak. Ikerketaren asmoa, hasiera bateko hipotesi hauek
“gezurtatzea” (ik. Popper) ala “egiaztatzea” (ik. Positibismo Logikoa: Carnap) izango
zelarik, inkesten emaitzen interpretazioean hastapenetan kontuan hartu ez ziren hainbat
gertakari argitzen lagunduko zigun. Zentzu honetan, horrelako ikerketa batean,
metodologiaren izaera deduktiboa ala induktiboa zalantzagarria suertatzen da, bi
prozedurak nahastuz, bietara jokatzen baita azterketa sozialetan.
Jean François Barbier-Bouvetek (1988) bere artikulu argian bereizten dituen lau
prozedura nagusienen artean (zenbaketak (hit-paradeak...), hurbilpen kualitatiboa,
behaketa etnografikoa eta inkesta bidezkoa), inkesta bidez burutzen direnak eta
azterketa kualitatiboak jotzen ditu egokientzat. Gure azterketan metodologia bakoitzak
eskain liezazkigukeen onurez baliatzen saiatu gara. Laburki esateko, prozedura
bakoitzari esker honako datuok lortu ditugu:
a) Inkestak. Berauek dira irakurleen jokabide sozialak argitzeko biderik egokiena.
Inkestak egiterakoan badira hiru alderdi nagusi kontuan hartu beharrekoak: lagina,
galdaketa eta interpretazioa.
Gure ikerketa asmoari ekin genionean, inkesta egingarria izatea nahi bagenuen
lagina zehaztu eta mugatu beharra zegoela ikusi genuen: horregatik, 1989-90
ikasturtean eredu euskaldunetako ertainetan zeudenei bideratua izango zen. Beraz, gure
inkesta “espezifikoa” eta “auto-administratua” izango zen (ik. Barbier-Bouvet: 1988,
228): talde zehatz bati bideratua eta postaz igorri ondoren tarteko inkestatzailerik gabe
egin beharrekoa. Berdin jokatu genuen bigarren inkesta burutzerakoan: kasu honetan
ere postaz igorri genituen, lehenengo laginetik (3.000 ikasle inguru) 700 ausaz aukeratu
ondoren. Bigarren inkesta honen helburua ikasleriaren irakurketa-ohitura eta gustuen
jarraipena egitea izango zen.
Galdaketari zegokionez, gure asmoa irakurketa-ohiturak zeintzuk ziren jakitea
eta berauen atzean zeuden motibazioak argitzea zelarik, kontuan hartzekoak izango
ziren horrelako ikerketetan ematen diren hiru arazo nagusienak: irakurketa “serioak”
gehiegi baloratzeko joera, irakurketa “errezak” gutxiesteko joera eta sozialki onartuta
dauden baieztapenenak itzurtzekoa. Hau horrela izanik, gure galdaketa ahal zen zehatz
eta argiena izaten saiatu ginen irakurlearen benetako jarrerak azaleratzeko xedearekin.
Azkenik, interpretazioaren atalean, inkestan sortzen diren emaitzak
aztertzerakoan, berauetan eragina eduki dezaketen aldagaiekiko determinismo errazak
itzurtzen saiatu behar da. Adibide bat jartzekotan, batxilergoko ikasleek maizago
irakurtzen dutela ikusten bada, horrek ez du inondik ere esan nahi batxilergoan
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egoteagatik derrigorrez ikasle batek gehiago irakurriko duenik. Horrelakoekin kontu
handiz ibiltzen saiatu gara eta “korrelazioaz” hitz egin dugu bereziki.
b) Azterketa kualitatiboak: sakoneko elkarrizketak.
Gure azterketa enpirikoaren hirugarren fasean, metodo kuantitatiboak metodo
kualitatiboz ordezkatu genituen. Egun gizarte-zientziatan erabilia den metodologia
honen bidez, hasierako laginetik ausaz hautatutako ikasle talde bati sakoneko
elkarrizketak egitea erabaki genuen.
Izaki guztiok desberdinak garenez (norberaren biografiaz gain ezaugarri
biologiko eta ingurune sozial zehatzak baititugu), azterketa kualitatiboek norberaren
berezkotasuna eta sakoneko arrazoiak argitzea dute helburu. Elkarrizketatuari hitza
ematen zaion neurrian, beronen mintzaldia da (magnetofoiez grabatua) ikerlariak
aztertzen duena. Horretarako, ikerlaria mintzaldi horretatik at geratuko da: hitza
elkarrizketatuarena izango delarik, honen iharduna ahal den eta etenik gabekoena
izateaz arduratu beharko du. Bere partehartzeak, aldez aurretik prestatutako gidoiari
jarraituz, elkarrizketatuaren mintzaldiaren jarraipena bilatuko du. Elkarrizketa eten
egiten bada, azken hitzak errepikatuz lagunduko dio.
Metodologia soziologikoan azterketa kualitatiboen beharra Espainian 60ko
hamarkadan ikusi bazen ere (Orti, A.: 1994:86), Europa aldean lehenagotik ezagunak
ziren Frankfurteko Eskolaren eraginaren ondoren. Adituek helburu hau bete nahi zuten
norabide berri honekin: azterketa kuantitatiboen (positibisten) muga eta balioak
ikuspuntu kualitatiboago batekin konpontzea (asmo berarekin dihardute lanean
Madrilen “Escuela de Cualitativistas” deiturikoaren partaideak).
Metodo kuantitatibo eta kualitatiboek informazio eta komunikazio mota
desberdinei erantzuten diete. Teknika kuantitatiboek Roman Jakobson-ek hizkuntzari
egotzi zizkion (1981:347 eta hurrengoak) funtzioen artean erreferentziala dute helburu.
Hizkuntza/objetu dikotomiatik abiatuz, komunikazio denotatiboa eraikitzen da. Horrela,
azterketa kuantitatiboetan galdesorta itxia eskainiz, informazio konkretu bat (aldez
aurretik erabakia) jaso nahi da. Inkesten itxidura hori gaindituz, elkarrizketatuarekin
hitz eginaz, komunikazio ekintza guztietan ematen den aberastasunaz baliatzen gara:
funtzio adierazkorraz, esate baterako.

Izaera pragmatikozko informazioa ematen digu, beraz, elkarrizketen sistema
honek, hau da, subjektuek beren ihardunetan giza errepresentazio sistema nola
eraikitzen duten kontatzen digute.
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Helburua ez da bakarrik inkestatuak galdekizun denaz zer pentsatzen duen
jakitea, bere aurrean eduki zituen jarrera eta arazoak aztertzea baizik. Horregatik
suertatzen da hain interesgarria metodologia hau.
Metodologia honekin, gizabanakoa ez da izate bakar eta isolatu gisara ikusten.
Azken batean, bere ihardunaren atzean indibidualismoa gainditzen duen mintzaldi
soziala dakusagu. Hizkuntzaren ikuspuntu estrukturalista hutsa gaindituz, dialogia eta
intertestualitatea antzematen da gizabanakoaren hizkuntza-egite guztietan.
Ikerketa sozialera bideratutako elkarrizketak mota askotakoak izan daitezke. J.B.
Fajes-ek (1990: 129) zazpi motatakoak bereizten ditu, segun eta elkarrizketa egiten
duenaren partehartzea eta segun giza zientziatako zein alorretara bideratzen den. Beraz,
bi pertsonen arteko elkarrizketa hau, elkarrizketa egiten duenak zuzentzen du,
elkarrizketatuari etenik gabeko mintzaldi argumentuduna eraikitzen lagunduz.
Elkarrizketen prozedura.
Elkarrizketa hauetan “galdera-erantzuna” motako hizkuntza jokoetan dauden
jokabide zehatzak irauli egiten dira: bertako partaideek betetzen dituzten paperak
irekiagoak dira eta informazio-unitatea ez da erantzuna, elkarrizketa bera baizik.
Elkarrizketa egileak behin eta berriro hartuko du parte elkarrizketan:
a) Kontsignekin: elkarrizketatuaren gaia bideratu eta zehazteko.
b)Iruzkinekin:
elkarrizketatuak
esandakoa
azpimarratuz.
elkarrizketatuaren mintzaldia etenik gabekoa izatea lortu nahi da.

Honekin,

Azken finean, indibidualismoaz harantzago, metodo honekin, elkarrizketatuaren
baieztapenen bidez, gizatalde baten motibazio eta jokabideak neurtu nahi dira.(Orti, A.
1986: 178-179).
Horrelako prozedurak Literaturaz orokorrean hitz egiteko baino egokiagoak dira
autore eta obra konkretuez aritzeko. Horregatik, gure ikerketa enpirikoaren azken
zatian, metodologia hau autore irakurrienaren, hots Atxagaren bi testuren inguruan
egitea erabaki genuen. Elkarrizketa hauek egiteko aukeratutakoak, Atxaga irakurri
zutenen artean ausaz hautatuak izan ziren. Barbier-Bouvet-ek dioenez, lagin hauek ez
dira “errepresentagarriak” izaten, “adierazgarriak” baizik.
Elkarrizketa hauen ustiapena tematikoa eta tipologikoa izango da: berauetan
azaltzen diren gai nagusienak elkarrizketatu batetik bestera nola aldatzen diren eta
literaturarako zaletasunak tipologikoki (afinitate bera duten gizakiak etab.,
kontsideratuz) sailkatuz.
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III.C) AZTERKETA ENPIRIKOA GAZTEEN IRAKURKETAZ.

1) TELEPOLISA vs LIBURUA: irakurketaren historia katastrofista.
1985ean Neil Postman-ek (1991) komunikabide elektroniko berrien arrakastaz
ziharduen liburua eman zuen argitara EEBBetan. Bertan, mintzaldi tipografikoa eta
telebistaren mintzaldiaren arteko desberdintasun eta kontrakotasunaz hitz egiten
zitzaigun. Beste hitzetan esateko, kultura idatziaren eta komunikabide elektroniko
berrien kulturaren arteko etena defendatzen zen. Angelo Nobilek (1992:20) ildo beretik,
telebista mediorik eredugarriena duen testuinguru berri honek gizarteari zekarkion
kalteez egiten zuen gogoeta.
Aipatutako bi adituen hipotesiei begiratuz, ikus-entzunezkoen aroa datekeen
honetan irakurketak eta, orokorki, liburuak duen pisurik eza dira ondoriorik
aipagarrienak. Segur aski, gaur egun, Lazaro Carreter-ek El libro en la cultura de los 80
liburuan irakurketak bizitza arrakastatsuarekin zituen harremanei buruz esandakoak
zalantzagarriagoak izango lirateke1.
Gazteen irakurketaz jardutea, irakurketa bera auzitan dagoenean, anakronismo
hutsa gerta daiteke, gauza jakina baita, espainiarren ia erdiak inoiz libururik ez duela
irakurtzen edo eta % 20ak ez duela liburu bakar bat ere etxean. Alabaina, irakurketak
gure aisialdian duen presentzia urriaz bat, bada, azken urteotan berria suertatzen zaigun
gertakaria: irakurketa bera beharrarekin lotutako jarduera bihurtu dela. Hau dela eta,
urruti dakuskigu behiala F. Savater-ek bere gaztetako irakurketa “pasiozkoez”
esandakoak (ik. La infancia recuperada), gauza jakina baita, irakurgaiek griña gero eta
“epelagoak” eragiten dituztela gaurko gazteen artean2.
Halere, irakurketaren garrantziaz eta beronen beherakadaz esandakoak ez dira
kontu berriak, mende honetan sortu badira ere irakurketa-ezari buruzko eztabaida eta
saio nagusienak.
Martine Poulainek (1988:30) irakurketari buruzko ikuspegi katastrofisten
historia egiten du. Bere hitzetan, irakurketari buruzko iritzi hedatuenak: gutxi irakurtzen
dela, gazteek ez dutela motibaziorik,... ez dira gaurkoak. Besteak beste, honako aldi
hauek bereizten ditu arazo honi buruzko kronologian:

1

. Lazaro Carreter, F., 1984, El libro en la cultura de los 80, Madrid, Pirámide

2

Irakurketaren plazerezko ekintza gisara ikustetik ikuspuntu pragmatikoagora eman den bira honen
adibide Frantzian unibertsitarioen artean buruturiko inkesta dukegu (E. Fraisse: 1993). Ikasleen % 65ak
soilik ikusten du plazerarekin lotua irakurketa, eta pasioarekin lotua, berriz, % 13ak. Gehiengoak (%
78ak) azterketak gainditzeko ona dela esaten du. François de Singly-ren iritziz (Les jeunes et la lecture,
Ministère de l´Education Nationale et de la Culture, Les Dossiers Education et Formations 24, 1993ko
urtarrila), irakurketaren ikuspuntu ez apasionatu honek gaurko ikasleek duela 10-20 urtekoekin
konparatuta duten kontzientzia txarra adieraziko luke.
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a) XIX. mende bukaeran, alfabetizazioaren kanpainak hedatzearekin bat,
irakurketaren arriskuez eta kalteez bibliografia ugari sortzen da. Garaiko zenbait
irakurgaik (literaturak bereziki) hainbat talderengan (emakumezkoak, gazteak,...) sor
ditzakeen kalte “moralak” dira urteotan eztabaidatzen direnak.
b) Era berean, ikus-entzunezkoen garapenak irakurketaren inguruko
eztabaidak eta zalantzak piztuko ditu mende honetan. Marshall McLuhan-en The
Gutemberg Galaxy (1962) liburuak ikus entzunezkoak nagusi izango ziren aldiaz
eztabaidarik sortu zuen. Ezaguna den bere planteamenduaren arabera, kultura
tipografikoari ikus-entzunezkoen aroa nagusitu ondoren, liburuaren desagertzea gertu
dago. “The message is the medium” baieztapenaren atzean, aro berrian liburuaren pisu
eskasia defendatzen zen. (Berdin Duhamel-ek “irakurtzeko nagikeria”ren inguruan
esandakoekin).
c) Halaber 70eko hamarkadan poltsiko-liburuen agerpenaren inguruko
auzietan. Irakurketaren demokratizazioa deitu zitzaion garai honetan, irakurle berriek
“Haute Culture” zelakoari ekar ziezazkioketen kalte eta arriskuei buruzko bibliografia
oparoa sortu zen.
Beraz, irakurketaren onuren eta beharren inguruko manifestuak mende honetan
hedatuko dira nagusiki. A.M. Chartier-en ustetan, 1950ra arte ez zen egon irakurketak
egun gizarte mailan duen garrantziaren inguruko eztabaidarik, ezta irakurketarik ezak
sortzen dituen kalteen ingurukorik ere (Chartier, A.M. & Hébrard, J., 1994).
Hala ere, irakurketaren inguruko kezka hau modu desberdinean gauzatu da
urteak aurrera joan ahala. 1964 ondoren, bereziki eskolan, ardura hau lehen mailakoa
bada (irakurketaren pedagogiaren alorrekoa bereziki), 70eko hamarkadaren bukaeran,
irakurketa funtzionalaren eta plazerezko irakurketaren desberdintasunaren artekoak
izango dira eztabaidak.
Testuinguru honetan, eta irakurketaren pisu eta auziaz gaurdaino esandakoak
kontuan hartuz, “egingarria” zatekeen ikerketa bati ekitea deliberatu genuen. Helburua,
Euskal Literaturaren harreraren inguruko hipotesiak argitzea zen, hots, irakurketen
balizko urritasun eta interesik eza benetakoa zen ala ez ikustea. Horretarako, eta
aurrerago azalduko diren arrazoi profesionalak medio, euskal irakurle gazte eskolatua
aztertzea erabaki genuen. Gazteak, hurrengo puntuetan frogatuko denez, beraiek
direlako gehien irakurtzen dutenak eta eskolatuak, gaitasun literarioa eta linguistikoa
ziurtatua zegoelako. Honekin batera, ezin da ahaztu, populazio honek egungo euskal
alfabetatuen artean duen pisua eta etorkizunera begira izan dezakeen protagonismoa.
Arrazoi guztiok bultzatu gintuzten hurrengo puntuetan zehaztuko den lagina
aukeratzera.

2) IRAKURKETA OHITURAK GAUR EGUN: Irakurtzen al da?
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Gure ikerlanaren deskribapen eta emaitzen baloraziora pasa baina lehen, eta
aurreko puntuan azaleratu ditugun baieztapen ezkorren ostean, egungo gizartean
irakurketa-ohiturek duten benetako pisuaz hitz egin nahiko genuke. Horretarako, eta
bibliografia eta ikerketa oparotasuna ikusirik, azken urteotan argitaratuko azterketez
soilik baliatuko gara.
a) Euskal Herriari dagokionez, EUSTATek 1989an eta 1994an burutu
zituen Bizi-kondizioen Inkestak dira aipagarri. Biak 5.000 familiatako laginean
egindakoak dira, eta beste hainbat daturekin batera, aisialdiaren nolakotasunari buruzko
informazio interesgarriak ematen dizkigute. Jarduera arrakastatsuenak, nabarmen,
telebista ikustea eta musika entzutea dira, hau da, aisialdia pasiboa deritzotena da
nagusi gure artean. Zaletasun urriena dutenak: kirol egitea edo eta mendira, zinera edo
teatrora joatea ditugu. Aisialdi aktiboak, beraz, presentzia urria du geurean.
Orokorrean, 1989tik 1994ra zenbait kultur jardueren hazkundea egon dela esan
genezake eta, hauen artean, zinea, egunkarien irakurketa eta literatur kontsumoa dira
gehien igo direnak. Datu guztiotan, ez legoke probintzien arteko desberdintasun
aipagarririk eta, ranking bat edo egin beharko bagenu, hauxe genuke inkestatuek
gogokoen dituzten jardueretatik gutxien gustatzen zaizkienetarako sailkapena:
telebistan zinea ikustea, musika entzutea, egunkariak irakurtzea, Kirol egitea, nobelak
irakurtzea, bideoan pelikulak ikustea, mendira joatea, zinemara joatea, kirolak ikustea
eta teatrora joatea. Berriro diogu azpimarratzekoa dela lehenengo hiru zaletasunetatik
hurrengoetara dagoen aldea.
Aisialdiko jarduera horietan gehien eragiten duten aldagaiak aipatzekotan, sexua
eta adinarena dira, dudarik gabe, garrantzizkoenak. Gizonezkoak: kirolzale
(ikusi/praktikatu), bideozale eta egunkarizaleagoak diren bitartean, emakumezkoek:
nobelak irakurtzea, musika entzutea edo zinera joatea dute gustuko. Egunkarien kasua
baztertuz, kultur ondasunen eta zerbitzuen kontsumitzaile handienak 35 urtetik
beherakoak dira. Emakumezkoen aisialdia azken bost urteotan igo egin dela esan
badaiteke ere, oraindik sexuen arteko aldeak handiak dira: egunean aisialdirako
ordubete baino gehiago ez dutenen artean % 36a gizonezkoak dira eta % 64a
emakumezkoak.
Bestalde, 1994ko datuen arabera, honela banatzen dira “Nobela, teatroa, poesia
irakurtzea”ri dagozkion maiztasun datuak (zenbaki absolutuak). Ikusten denez, inoiz
irakurtzen ez dutenen kopurua izugarria da eta emakumezkoen irakurzaletasuna
gizonezkoena baino handiagoa3.
3

Gure ikerketa burutzen ari ginelarik, Siadeco-k Kultur Kontsumoari buruzko inkesta bat egin zuen
Egunkariarentzat 1996an (ik. “Euskaldunak eta euskarazko kultur kontsumoa”, Jakin 96, 1996, 29-42).
Bertan, 20-39 urte bitarteko 709 euskaldunez osatutako lagina hartzen zen kontuan eta honako
ondoriotara iristen ziren aztertzaileak:
a) 20-39 urte bitarteko euskaldunek euskaraz irakurtzeko duten gaitasuna eta ahalmena altua da.
b) Alabaina, erdaraz hobeto irakurtzen dute eta euskaraz irakurtzeko erosotasuna falta zaie.
c) Ahalmen hori ez dute erabiltzen: gutxi irakurtzen dute euskaraz. Urtean liburu bakar bat ere
irakurri ez zutenak % 36,2a ziren, kasu berean erdaraz % 17,6a zegoelarik.
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aldian-aldian
asteburuetan
oporretan
urtean inoiz edo
inoiz ez

EAEn guztira
561,8
108,5
100,7
349,7
874,8

gizonezkoak
232,8
45,4
48,3
177,2
478,9

emakumezkoak
329,0
63,1
52,4
172,5
395,8

b) Espainian egin diren azken ikerketen artean, 1978ko Encuesta de la demanda
cultural, eta 1985eko Encuesta del comportamiento cultural de los españoles erkatuz
gero, zazpi urteotan irakurketa-ohitura igo egin dela esan badaiteke ere, oraindik %
59,3ak ez zuen libururik irakurtzen inoiz ere (kasu berean %63,6a genuelarik 1978an).
Bietan, astean zenbait aldiz ematen den irakurketa da nagusi (%18,9ak irakurtzen zuen
maiztasun horrekin 1985ean).
Gauza jakina da Espainia dela Europako Elkarte Ekonomikoan irakurketaindizea txarrenetakoa duena, eta liburu-erosle kopuru altuenetakoa eduki arren,
Europako herrialdeen artean azkenaurreko lekuan dago irakurzaletasunari begiratzen
badiogu. Badirudi, espainiarrek 5 liburu irakurtzen dituztela bataz beste urtean. Gazteak
direla gehien irakurtzen dutenak, eta gazteen artean, emakumezkoak. Gazte hauei
dagokienez, halere, aipagarriak dira zenbait datu. 1990eko ikerketen arabera (Ministerio
de Cultura: 1991), gazte batek 121 minutu pasatzen ditu egunean telebista ikusten, 75
minutu lagunekin hitz egiten eta 14 minutu bakarrik liburu bat irakurtzen.4
c) Zerrenda hau behar bezala osatzeko, ezin dugu aipatu gabe utzi Alemaniako
Bertelsmann Fundazioak 1994ko martxoa eta apirilean Europako zenbait estatutan
burutu zuen ikerketa. Estudio sobre la evolución de los hábitos de lectura (1969-1984)
deituriko honetan, 1.000 elkarrizketa egin ziren jarraian datozen estatu bakoitzean:
Alemania, Espainia, Frantzia, Holanda, Hungaria, Ingalaterra eta Italian. Ikerketa hau
Allensbach Demoskopia Institutuak bideratu zuen, 16 urte edo gehiagoko populazioa
hartuz kontuan.
Espainian (besteren artean) Plaza Janés eta Círculo de Lectores barneratzen
dituen fundazio honek burututako ikerketa hau argitaratu gabe badago ere, bertako

Ez dira, ez, oso ondorio onak 18-24 urte bitartean irakurketa-indizerik handiena ematen dela
kontuan hartuz. Geurean ere, azken hamarkadetan mendebaldeko herrialdeetan gertatu den bezala,
analfabeto funtzionalen kopuruaren igoeraz hitz egin beharko genuke.
4
Antzekoak dira Kultura Ministerioak 1990ean burutu zuen Equipamientos, prácticas y consumos
culturales de los españoles azterketaren emaitzak. Bertan, 18 urtetik gorako populazioaren % 56ak
irakurketari denbora ematen diola esaten bazen ere, inkestatuen %41,7ak ez duela inoiz irakurtzen zioen,
astean zenbait aldiz irakurtzen zutenak: % 24,4 zirelarik eta eguneroko irakurleak: % 18,1a.
Maiztasun horretan eragiten duten aldagaiak: irakurlea bizi den hiria handia izatea, prestakuntza
akademikoa eta adina genituzke. Irakurleok bataz beste 10 liburu irakurtzen dute urtean (nahiz eta
populazioaren % 17,7ak 3-6 liburu irakurtzen duela esan).
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datuak dira egungo irakurketa-ohiturei dagozkien emaitzak eztabaidatzean erabiltzen
direnak5.
Bertelsmann Fundazioaren ikerketaren arabera, honako hau genuke irakurketak
Espainian duen gaurkotasuna:
c.1) Irakurketa-ohitura oso baxua da oraindik.Espainiarren artean % 50ak soilik
irakurtzen du liburu bat gutxienez urtean (kasu berean, bataz besteko hori % 77ra
igotzen da Holandan, % 74ra Ingalaterran eta % 70ra Alemanian).
c.2) Era berean, aztertutako Europako beste estatuekin konparatuz gero, guztiz
desberdina da Espainiaren kasua sexuaren aldagaiari dagokionez: beste herrialdeetan ez
bezala, gizonezkoek emakumezkoek baino gehiago irakurtzen dute bertan (gizonezkoen
%54ak liburu bat gutxienez irakurri bazuen urtean, kasu berean emakumezkoen bataz
besteko % 46koa zen). Era berean, adinak gora egin ahala, irakurle kopurua gutxitu
egiten da: 16-20 urte arteko gazteen artean % 74a da irakurle, 45-59 urtekoen artean,
berriz, % 36a soilik. Orain arteko gure hezkuntza-sistemaren gabeziak ikusten dituzte
adituek hor.
c.3) Bestalde, gutxiago irakurtzen dute bakarrik bizi diren pertsonek familian
edo taldean bizi direnek baino. Zentzu honetan, irakurzaletasunaren transmisioan,
familiaren pisua duda ezinezkotzat jotzen du gehiengoak.
c.4) Maiztasunarekin batera, irakurketa-intentsitatea da azterketa honetan aztertu
nahi izan den beste alderdia. Badirudi espainiarren artean maiztasunez irakurtzen
dutenak gutxi izanda ere, intentsitate handiz irakurtzen dutela. Paradoxikoa badirudi
ere, egunero irakurtzen duten irakurleen bataz besteko % 40koa da eta astero irakurtzen
dutenena % 21ekoa (Alemania, Italia eta Hungarian ematen dena baino altuagoa).
Azkenik, sexuen arabera, emakumezkoen %42ak egunero irakurtzen badu, gizonezkoen
%38a dago kasu berean.
c.5) Irakurketatik lortu nahi denari begiratzen badiogu, espainiarren %31ak
informazioa lortzeko edo beren heziketa-maila hobetzeko irakurtzen du. %29ak
bakarrik irakurtzen du dibertimendu hutsez. (Espainia eta Italian gailentzen den joera
hau, Europako beste herrialdeetan ematen denaren alderantzizkoa da: aztertutako beste
herrietan, gehiengoak atseginerako irakurtzen du). Gizonezkoak dira bereziki
informazioa lortzeko irakurtzen dutenak; emakumezkoen artean, atseginezko irakurketa

5

Ez da harritzekoa argitaletxe multzoa barneratzen duen enpresa pribatu baten datuak bilakatzea
Espainia mailan, ministerioz ministerioa dabiltzan ikerketa eta ebaluaketa-txosten askoren abiapuntu.
Irakurketa kontuak argitaletxeen merkatuak zabaltzeko xede hutsaz aipatzen diren espektakuluaren
kultura deborgiar honetan, instituzioek ardura gutxi erakusten dute horrelako azterlanetan. Puntu honekin
bukatzeko, esan dezagun, Espainiako beste argitaletxe ezagun batek (Alfaguarak) berriki Demoscopia
enpresari eskatutako ikerketa batean, estatu osoan ohiki literatura irakurtzen duen populazioa 200.000
pertsonetakoa zela ondoriotzen zela. Adierazgarria, benetan, datu hau aztertzen ari garen jarduera
kulturalaren pisu soziala neurtu nahi badugu.
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da nagusi. Bestalde, gutxien irakurtzen dutenen artean dago hedatuen dibertimendurako
joera hau.

3) IRAKURKETA ETA GAZTEAK.

Adituek diotenez, 16-24 urte artean ematen da irakurketa indize handiena6, eta
adin horietan jadanik guztiz finkaturik daude irakurketa-ohitura eta zaletasunak.
Gazteak dira gehien irakurtzen dutenak aspaldiko inkesta enpirikoetan frogatua geratu
denez (besteak beste, Hajda, Poulain, M.: 1988:36; 60-70 hamarkadetako hainbat
inkesta kontsultatzeko, ikus Escolar, H.:1972)
Hori horrela izanik, bereziki ugariak dira populazio honen irakurzaletasuna eta
aisialdia aztertzeko egin diren ikerlanak. Ezagunenak soilik gogoratzeko, bi ekarriko
ditugu gogora: bata Espainia mailakoa, 1985ean argitara eman zen Gil Calvo eta
Menéndez Vergara-ren Ocio y Prácticas Culturales de los Jóvenes delakoa, eta bestea
euskal gazteei dagokiena, Jóvenes Vascos 1990 titulupean argitaratutakoa.
Lehenengoaren emaitzei begirada bat botaz gero, argi geratzen da gazteen
irakurzaletasuna onartuz ere, aisialdiaren barruan beste jarduerak lortzen zihoazen
protagonismoa: % 76ak telebista ikustea bazuen gogoko, % 21a zen soilik liburuak
irakurtzen zituela aitortzen zuena (tartean geratzen ziren “lagunekin hitz egitea” %
48arekin, “tabernetara joatea” % 43arekin....etab.). Azken datu eskandalagarri modura,
irakurketak gazteon eguneroko bizitzan zuen pisua azpimarratzen zen: 28 minutuz
irakurtzen zuten bataz beste egunero.
Euskal gazteei dagokienez, 1986-1990 urteetan irakurzaletasunak jasandako
jaitsiera zen azpimarragarriena. Liburuan dakarrenez, 15-24 urte bitarteko gazteek
honako jarduera hauek burutzen dituzte astean behin gutxienez:

EKINTZA
tabernetara/kafetegiet. joan
pub, diskotekak

1986 URTEA
76
34

1990 URTEA
85
45

6

Espainia mailan egindako Equipamientos, prácticas y consumos culturales de los españoles ikerketara
jotzen badugu, argi ikusten da adinak irakurketa-ohituretan duen eragina:

adina
18-19
20-24
45-64
65 edo gehiago

irakurtzen dute (%)
82,6
76,8
47,1
33,8

egunero irakurtzen dute %)
21,8
27,1
12,7
9,0
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liburuak irakurri
etxean musika entzun
zinemara joan
pasiatu, bankuetan eseri
txangoak, pasioak
emankizunetara joan

51
81
22
52
14
7

44
86
19
44
12
5

Emaitza horien ikusita, esanguratsua da azkeneko hainbat ikerketatan liburuen
irakurketak duen presentzia eskasa. Sarritan aipatzen diren Jóvenes españoles 1989 eta
Jóvenes españoles 1994 liburuetan, egunkarien irakurketa da kontrolatzen den ekintza
bakarra, liburuen irakurketari buruzko aipurik ez dagoelarik7. Datu hauek, adituek
askotan errepikatu duten ezaugarri nagusi bat islatzen dute:
kultur ekintza
desberdinetan, irakurketarena dela, dudarik gabe, “diskriminatzaileena” (Poulain, M.
1988). Hauexek dira 15-24 urteko euskal gazteek egiten dituzten ekintzei buruzko 94ko
emaitzak8:
EKINTZA
lagunekin hitz egin
TB/bideoa ikusi
irratia entzun
hitz egin
diskoteketara/pubetara/tabernetara joan
egunkariak irakurri
aldizkariak /komikiak irakurri
Kirola

BATAZ
BESTEKO
80
71,5
66
61,5
47,5
42
34
31,5

Bukatzeko, esan dezagun, ohiki Espainiak baino irakurzaletasun handiagoa izan
duen Frantziari dagokionez ere, datuak antzekoak direla. INSEEk 1989an argitaratutako
azterketa batean (E. Fraisse: 1993), 1967-1988 artean, gazteen irakurketa-indizearen
jaitsiera nabarmena baieztatzen da. Joera hau populazio guztira orokor daiteke eta gaur
egun duela 20 urte baino gutxiago irakurtzen da Frantzian (nahiz eta adituen iritziz,
80ko hamarkadan % 6 igo irakurketa indizea)
Irakurketaren jaitsiera honen atzean arrazoi desberdinak ikusi ohi dira. Batetik,
hezkuntzaren hedapen eta zabalkuntzak maila sozial xeheko populazioak unibertsitatean
zuen presentzia urria handitzea ahalbidetu duela baieztatzen da. Dirudienez,
7

Irakurketaren presentziaren gutxitze honetan, telebista ikusten pasatzen den denbora luzatzeak erlazio
zuzena daukala ezin ukatuzkoa da, hala frogatu baitu OHOko 3 mailatik 8.maila bitarteko ikasleen artean
egindako azterketa batek. Ongi pasatzeko zer zuten nahiago ikasleei galdetzen zitzaienean %53,2ak
irakurtzea erantzuten bazuen % 45,7ak telebista ikustea hobetsi zuen. (Pérez Alonso-Geta, P.M.: 1993).
8
1990eko abenduaren 6an Egunkariak bere irakurleriari buruz argitaratutako datuen arabera, bere
irakurlegoaren % 21,9ak 24 urte baino gutxiago ditu eta % 29,7a 25-34 urte bitartekoa da.
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irakaskuntzaren demokratizazioarekin irakurketa librea, plazerezkoa, da jaitsi dena.9
Bestetik, azken hamarkadetan ikasketa profesional eta teknikoek izan duten ugalketak
irakurketa-ohiturak gutxitzea eratorri du (Dumantier, F.; Singly, T.; Thélot, C.: “La
lecture moins áttractive qu´il y a vingt ans”, Economie et statistique, 233 zb, 1990, 6380). Bordieu eta Passeron-en Les héritiers klasikoan kultura literarioa bazen nagusi,
egun, kultura horren nagusigoa nesken artean sumatzen da bereziki (mutilek gutxiago
hitz egiten baitute irakurketaz)10.
4) Hautatutako
garrantzia.

laginaren

protagonismoaz.

Euskal

gazte

eskolatuen

Lehenago esan den moduan, lagina aukeratzerakoan ikerketaren
egingarritasunaz eta irakurle hauen interesaz bat, talde honek egungo euskal literatur
irakurlerian duen pisu espezifikoari begiratu genion.
1990ean hasi eta 1995ean bukatu zen ikerketa enpiriko honek, irakaskuntza
ertainetako ikasle euskaldunek osatzen zuten lagina aukeratu zuen. Beraz, hastapenetan
14-18 urte zituen talde honek ikerketaren bukaeran 19-23 urte zituen.
1991ko zentsuaren arabera, euskaldunek eta ia-euskaldunek gora egin dute
1981etik 1991ra EAEn (100.000 hiztunetako igoera). Honela sailkatzen dira biztanleak
beren hizkuntza-gaitasunaren arabera:
Guztira EAEn
Euskaldunak
Ia-euskaldunak
Erdaldunak

2.068.927 biztanle
543.617
410.536
1.114.774

Populazio osoan erdaldunak gehiengo izan arren, adin talde gazteenetan
alderantzizkoa gertatzen da: euskaldunak gehiengo dira. Gaur egun, 1981ean eta 1986an
ez bezala, zenbait adin taldetan euskaldunak dira nagusi:
Adina
15-19

Euskaldunen %
29,75

Ia-Euskaldunen %
41,22

Erdaldunen %
29,03

9

Hezkuntzaren demokratizazio horretan unibertsitarioen artean nesken presentzia handitzeak garrantzi
handia izan du. (Duru-Bellat, M., 1990, L´école des filles, Paris, L´Hormattan)
10
Irakurketa-indizearen jaitsiera-datuak Prátiques culturelles des Français inkestetan islatzen dira.
Bertan, 25-28 urte arteko irakurzaleenengan (3 liburu edo gehiago irakurtzen dutenak hilean) eman den
jaitsiera adierazten da:
liburu kopurua
0 liburu
liburu 1 baino gutxiago
1-2 liburu
3 liburu edo gehiago

1988 urtea
% 20,8
% 37,8
% 20,4
% 21

1992 urtea
% 14,5
% 48,4
%19,7
%17,4
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10-14
37,32
5-9
40,70
guztira 26,28

39,30
30,00
19,84

23,38
29,30
53,88

Azterkizun dugun taldean (15-19 urte) euskaldunak eta ia-euskaldunak batuz,
bataz besteko % 70,97ra iristen da. Halere, kontuan hartzekoa da, 1995ean Hizkuntz
Politikarako Idazkaritza Nagusiak argitaratu zuen Euskararen Jarraipena liburuan
dioenez, talde hau dugula euskal elebidun-hartzaile kopuru handiena duena eta
euskararen erabilera urrienetakoa duena.
Elebitasunak EAEn izan duen igoera horretan bi arrazoi dira nagusi: batetik,
familia bidezko euskararen jarraipenean gertatzen ari zen galera gelditu izana eta
bestetik, hizkuntzaren ofizialtasunaren ondorioz, irakaskuntza ez-unibertsitarioetan
hizkuntza ofiziala araupetzeko argitaratutako dekretuak onartu izana (38/1983
Dekretua EAEn eta 159/1988 Foru Dekretua Nafarroan)11.
Hori horrela izanik, azterkizun dugun taldea, euskarazko irakaskuntza ofiziala
ezagutu duten ikasleek osatzen dute. Euskaraz egin ahal izan dituzte beraien ikasketak,
eta ondorioz, hizkuntza-gaitasuna ziurtatua dute.

5) Gazteen Literaturaren gorakada.

Gazteen literaturaren inguruko teorizazio eta azterketek, Haur Literatura deitu
izan zaionarekiko duten morrontza gauza jakina bada ere, (ikus Cervera, J. :”La
literatura juvenil a debate”, Clij 75, 1995eko iraila, 12-16), inork gutxik jartzen du
egun dudatan Literatura mota honen garrantzi eta autonomia.12
Guztiz zaharkituak eta lekuz kanpokoak geratu dira Benedetto Croce kritikari
italiarraren baieztapenak, zeinaren iritziz, “haurrari bideratutako artea ez den inoiz arte
izango”13. Haur eta Gazte Literaturak kritikaren eta historiagileen oniritziak jaso
ondoren, haur/gazteei “bideratutako” literatura, lehenengo eta behin, literatura dela
baieztatzen da, azken batean, J.L. Borges-en baieztapenak geure eginez, testuak ez
baitira hainbeste aldatzen, aldatzen direnak “irakurketa moduak” baitira. (“Nota sobre
(hacia) Bernard Shaw”, Otras Inquisiciones, 1951).

11

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 1991n argitaratutako Euskal Irakaskuntza. Hamar urte (1979-80
/1989-90) liburua bilakaera horren lekuko dugu: “X” eredua (irakasgai guztiak erdaraz) desagertu den
bitartean, eredu euskaldunek (“B” eta “D” ereduek, beraz) igoera handia izan dute OHOn (igoera hori
ertainetara hedatuz joan delarik pixkanaka).
12
Garrantzi honen lekuko ditugu azken urteotan Euskadin antolatu diren Jardunaldiak (1995eko azaro eta
abenduan Gasteiz, Miarritze eta Hernanin) edo Hezkuntza Sailaren “Garatu” programan 1997-98
ikasturterako irakasleentzat antolatutako ikastaroak.
13
Halere, gaur egun oraindik badago Haur eta Gazte Literaturari status teorikoa ukatzen dionik. (Ikus:
Sánchez Corral,L.:1992)
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Haur eta Gazte-Literaturak izan duen garapen eta heldutasunaz jarduterakoan,
irakaskuntzarekin izan dituen (eta oraindik dituen)
“harreman arriskutsuak”
ahaztezinak izanik ere14, badira hainbat aldagai 80ko hamarkadaren ostean hartuz joan
den protagonismoa ahalbidetu dutenak. Honako gertakariok aipatzen ditu Angel
Basanta-k Espainiako Literaturaren baitan Haur eta Gazte Literaturak azken bi
hamarkadotan izan duen sendotzea azaltzeko (ik. Amigos del Libro, 27, 1995ko
urtarrila-maiatza, 61):
1. -Hezkuntzaren luzapena (derrigorrezko hezkuntza 14 urtetik 16 urteraino
hedatu da).
2. -Liburutegien hedapen eta sendotzea.
3. -Argitaletxeen ugalketa eta ardura.
4. -Ikerlarien azterketa eta teorizazioak.
Azkeneko puntuari heltzen badiogu, geurean, besteak beste, honakook gogora
genitzake: Seve Callejaren Haur Literatura Euskaraz. Lehenengo irakurgaietatik
1986ra arte (1994) liburu mardul eta interesgarria ; egile berak lankidetzan
argitaratutako Haur literatura (1993); UEUn 1993an antolatutako ikastaro baten
ondorioz sortutako Haur literaturaren inguruan; Gasteizen 1993ko urrian egindako
Jardunaldietan esandakoak biltzen dituen “Haur Literaturaz” Hegats aldizkariaren ale
monografikoa; Lumaki: Euskadiko haur eta gazteen literatura (Hau eta gazte liburuen
lehen Aretoari buruzko argitalpen berezia 1990ean),...etab luze bat. Ildo beretik doaz,
jenero honen ezagutza oparoa adieraziz CLIJ aldizkarian euskal produkzioaz Xabier
Etxaniz-ek egindako artikuluak eta bereziki, egile honek 1996ko uztailean aurkeztu
zuen Doktorego Tesia Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia (Bilbo: EHU,
1997). Bertan, orain artean eman den ikuspuntu sistematizatuena ematen da euskal Haur
eta Gazte Literaturaz, titulu eta joera desberdinen azterketa historiko exhaustiboa egiten
delarik.
Guziarekin ere, aurreko ikerketok buru daitezen, ezinbestekoak izan dira
geurean ikertzaileen beharrei erantzuteko sortu diren liburutegietako dokumentazioguneak. Batzuk aipatzekotan, Donostiako Udal Liburutegi Nagusiko Haur Liburuaren
Dokumentazio gunea edo Eskoriatzako Irakasle Eskolako “Haur Literatura Mintegia”
gogora genitzake. Azken hauek, 1992-1997 bitartean Kukumira izeneko aldizkaria eta
Irakurketa-Gida desberdinak argitaratu dituzte. Irakurketaren dinamizazioa eskolatik
irteten joan den heinean, liburuzainak ditugu egun Haur eta Gazte Literatura irakurle
gazteengana hurbil dadin ahalegin serioak egiten ari direnak.
Egileak ditugu, azkenik, euskal Haur eta Gazte Literaturaren hedapen eta
sustapenaz ahalegindu den beste taldea. Beren jarduera literarioa gehienetan
irakaskuntzarekin batera burutzen duten idazle hauetako batzuk Galtzagorri Elkartea
sortu zuten 1990ean (egun IBBYren “euskal adarra” edo kontsidera dezakeguna) edo

14

F. Orquin-en artikulu interesgarrian esaten zaigunez (ik. “La madrastra pedagógica”, Clij 1, 1988ko
abendua, 20-23), XVIII- XIX mendeetan, irakaskuntzaren hedapenarekin, irakurleria berriaren beharrei
erantzuteko sortzen den xede pedagogiko literaturak bilakaera estetiko sakona jasan du azken mendeotan.
Bere autonomia artistikoa duda ezinezkoa izanik ere, gaur egun, oraindik maizegi ahazten da ikasgeletan
bere helburu estetikoa, plazerezkoa, beraz, asmo pedagogikoagoen mesedetan.
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Euskal Idazleen Elkartearen bitartez “Idazleak eskoletan” egitasmoa martxan jarri urte
berean15.
Beraz, ez dago dudarik, Haur eta Gazte Literatura, euskal liburugintzan azken
urteotan gehien eboluzionatu duen arloa izan dela baieztatzen dugunean. Horretarako,
aurreko puntuetan aipatzen genituen jarduerek argitalpenen igoeran izan dute beren
oinarririk funtsezkoena. Hau da, liburuen ugalketak, ikerketa eta aukeraketa irizpideak
zorroztu beharra ekarri du ondoriotzat.
Xabier Etxaniz-ek bere Doktorego Tesian dioskunez, 1980tik 1996 arte 2.600
liburu argitaratu dira Haur eta Gazte Literaturakoak, hauetatik, 1.931 itzulpenak izan
direlarik, 248 sorkuntzazkoak eta 600 berrargitalpenak. Hona, jarraian, Espainiako eta
Euskadiko liburugintzaren alderaketa:
ESPAINIAKO HAUR-GAZTE LITERATURA PRODUKZIOA (Ministerio de Cultura:
Panorámica de la edición española de libros 1995)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Haur
/gazte 5324
literatura
%
produkzio
guztiaren
12,61
barruan

4962

4656

4568

4230

4125

11,30

9,19

9,26

8,28

8,9

EUSKADIKO HAUR-GAZTE LITERATURA PRODUKZIOA (J.M. Torrealdaik Jakin
aldizkariaren 90 eta 98.zenbakietan emandako datuen arabera)

Haur /ga.li.
% produkzio totalaren barruan

1990

1991

1992

1993

1994

1995

277
33,5

350
36

250
25,5

220
18,5

303
27,3

313
24

Dakusagunez, Haur eta Gazte Literaturak gure produkzioan duen pisua Estatuko
beste hizkuntzatan duena baino askoz garrantzitsuagoa dela argi dago :1995eko
zenbakiei begiratuz, literatura-mota honek gure artean produkzioaren % 24a betetzen
badu, katalanen liburugintzan % 16,8a eta galegoenean % 10,2a. (Gaztelerazko
produkzioan, lehen esan bezala, produkzio guztiaren % 8,9a bakarrik da liburu mota
honi dagokiona).
Haur eta Gazte Literaturaren garrantzi literario/editorialaren azken adibidetzat,
aipa ditzagun, berrargitalpenek eta itzulpenek izan duten garrantzia. Euskal liburu
berrargitaratuenen ranking-a zilegi balitz lehenengo postuetan Pernando Amezketarra
(J.A.Ormazabal) eta Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian (Bernardo Atxaga)
izango genituzke, biak hamabi argitalpenekin16. Itzulpenei dagokienez, hortxe dauzkagu
15

Antzeko ekintzak eraman dituzte aurrera argitaletxeek, Gipuzkoako Editoreen Elkarteak Gipuzkoako
Foru Aldundiak babestuta, eta Gasteizko Udalak Araban.
16
Ik. Torrealdai, J.M., 1997, Euskal Kultura gaur. Liburuaren Mundua, Jakin, 198-199
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atzerrian proiekzio handiena duten bi euskal idazleen tituluak: Bernardo Atxagaren Behi
euskaldun baten memoriak (gaztelera, frantsesa, albaniera, katalana, holandesa, italiera,
alemana), Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian (gaztelera, italiera, galegoa,
katalana, frantsesa), Sugeak txoriari begiratzen dionean (gaztelera, italiera,
katalana)edo Mariasun Landaren Txan Fantasma (gaztelera, katalana, galegoa,
albaniera, ingelesa), Josepi dendaria (gaztelera, katalana, galegoa, greziera, bretoiera,
albaniera) edo Errusika (katalana, gaztelera, ingelesa).

6) GAZTEEN IRAKURKETA: gure azterketa soziologikoak.
6.a) Lehenengo atala: 1990eko inkestaren deskribapena17.
Inkesta honen helburu nagusienetakoa D ereduan zeuden ertainetako ikasleen
irakurketa-ohitura eta gustuei buruzko datuak lortzea izan zen.
Asmoak horiek izanik, lehen esan bezala, ikerketaren helburuei erantzungo zien
datuak bildu ahal izateko, ikasleek beraien ikasgeletan bete zezaketen galdaketa prestatu
genuen. Aipatutako galdaketa hau prestatzeko garaian irakurketa-ohiturei buruz esku
artean genuen zenbait inkestaz baliatu ginen, besteak beste, Robert Escarpit-en
zuzendaritzapean Bordeleko soldadu kuartel batean egin zena 1962.urte amaieran, eta
bestalde, Espainiako Instituto Nacional de Estadistica-k 1974an burutu zuena.
Ereduak eredu, argi zegoen beste inkesten adibidea abiapuntu gisara ongi
zetorkigukeela, baina bazirela gure kasuan aipatutako inkestetan kontuan hartzen ez
ziren zenbait ezaugarri:
a)
Batetik, inkesta populazio eskolatura bideratua egoteak emaitzen inguruan
kontuan hartu beharreko baldintzatzailea eskaintzen zuen: ikasleek oraindik beren
ikasketak burutzen zihardutenez, argi zegoen irakurketa estetikoa eta irakurketa
funtzionala (helburu akademikoei erantzuten diena kasu honetan) bata bestearengandik
oso hurbil ibiliko zirela.18
17

Inkesta honi dagozkion fitxa teknikoa eta galdaketa lan honen eranskinean datoz.
Adituak behin eta berriro saiatu dira irakurketa-tipologia bat zehazten. Aurreko kapituluan
Zimmermann-en bereizketari buruz genioenaz gain, Hipolito Escolar-ek El lector, la lectura, la
comunicacion (Madrid, Anaba, 1972) liburuan egindako sailkapena genuke aipagarriena. Historiagilel
eta aditu espainiar honek hiru irakurketa mota bereizten ditu. Lehenengoa, informatiboa edo dei
daitekeena, zeinaren helburu nagusienetakoa ikastea eta informazioa lortzea den. Hemen sartuko lirateke
testu-liburuak, kontsulta liburuak (hiztegiak, egunkariak, aldizkariak,...) eta agiriak.
Bigarren mota irakurketa hezitzailea litzateke. Aisian irakurtzen diren liburuez osatua,
fikziozkoak ez direnak, klasikoak.
Azkenik, irakurketa atsegingarria genuke, gazte-literaturan ematen diren irakurketa fantastiko,
misteriozko edo abenturazkoek osatutakoa.
Egia esan, banaketa hirukoitz hau baztertuz (bigarren eta hirugarrenaren arteko bereizketari
soberazkoa irizten baitiogu) nahiago izan dugu banaketa bikoitz batera mugatu. Horrela, irakurketa
estetikoa, gustu, plazer hutsez egiten dena da, hau da, Literatura bera helburu bakar duena. Irakurketa
funtzionala aldiz, jakintza maila bat lortzeko egiten dena izango litzateke eta gehienetan agindu bati
erantzuten diona.
Era berean, esan dezagun, irakurketa funtzionalak geurean ikasleriaren euskaramailarekin eduki dezakeen lotura aipagarria dela. Gogoan izan, gazte jendea dela euskara gutxien
18
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b)
Inkestak bere gain hartzen duen populazioaren berezkotasunen artean
irakaskuntza sistemak eskaintzen dizkigun beste ezaugarriak genituen, alegia, bai
Euskal Autonomi Elkartean eta bai Nafarroan ere, eredu linguistiko desberdinak ezezik
ikastetxe mota desberdinak ere baditugunez, horien ezaugarriak zedarritu beharko
zituen inkestak. Gauzak horrela, ikaslea ikastola, ikastetxe pribatu edo ikastetxe
publikokoa izan zitekeelarik, aldagai honen adierazkortasuna neurtu beharko genuen.
c)
Azken puntu gisara, inkesta gehienen ezaugarri den anonimotasunari buruzko
zenbait ohar esan nahi genuke. Inkestaren lehenengo orrialdean ikasleari anonimatua eta
datuei buruzko konfidentzialtasun osoa ziurtatzen bazitzaion ere, beraiek hala nahi
izanez gero, datu pertsonalak eskatzen zitzaizkien amaieran (izen-abizenak, helbidea,
telefonoa) ikerketak aurrera jarraituz gero beraien lankidetza eskatzeko asmoz. Egia
esatekotan, pozgarria suertatu zitzaigun ikasleen gehiengo zabalak eskaini zigun
lankidetza bere datuak emanez.
Gatozen, beraz, inkestaren beraren ezaugarriak zehaztera. Gure inkesta hogeita
bat galderaz osatua dago, honako lau talde nagusiotan banatzen direlarik:
• Irakurketa ohiturak
• Irakurketa-gustu eta zaletasunak.
• Euskal Literaturari buruzko iritziak eta beronen ezagutzan eskolak
duen eragina.
• Sailkapen datuak
Lehenengo galdera-multzoan bost galdera genituen: lehenengoa, genero
desberdinetan ematen den gaztelerazko irakurketa-maiztasunari zegokion; bigarrena,
euskarazko irakurketa-maiztasunari; hirugarrena, azken liburua irakurri zutenetik
pasako denborari (astetan) eta laugarrena, aurreko udan irakurritako liburuei buruzkoa
zen (osorik eta eskolatik kanpo irakurritakoak). Sail honetako azken galdera liburuak
lortzen zituzten bideei zegokien. Eskaintzen zitzaizkien bide desberdinak ordenatu egin
behar zituzten.
Aurreko multzoari zegozkion emaitzen ustiapenean, gutxitan irakurtzen diren
generoen gehiegizko aipamena zegoela ikusi ahal izan genuen, nahiz eta maizen
irakurtzen diren generoekin (narratibazkoak batik bat) konparaketak egiteko aukera
eman. Era berean, esan beharra dago, nahiko nahasgarri eta sinesgaitzak suertatu zirela
azken liburua irakurri zutenetik pasa zen denboraz egiten genuen galderari emandako
erantzunak. Azkenik, udan irakurritako liburuei buruzko galderan arazo nagusienak
grabaketa informatiboan eduki genituen: lortu genituen titulu anitz eta kontaezinak
kontuan hartuz, tituluak baztertu eta autoreak kodifikatzea erabaki genuen.
Irakurketa gustu eta zaletasunei zegokien galdera multzoa erantzun anitzeko hiru
galderekin eta gustukoen zituzten autoreei buruzko batekin osatu zen. Aukera anitzeko
erabiltzen duena, eta adinak behera egin ahala “erdal elebidunak” (erdaraz euskaraz baino hobeto egiten
dutenak) gorantz egiten dutela.
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hiru galderak nobela-motei, nobelak irakurtzerakoan kontuan hartzen ziren alderdiei eta
balizko nobela-tituluen artean gustukoen zituztenei buruzkoak ziren. Aukera anitzeko
galderetan inkestatuari bi item hautatzeko eta beste bi baztertzeko eskatzen genion,
baina egia esatekotan, zailtasun handiz ulertu zuten hau eta item bakoitzari erantzun
bikoitza eman zioten kasu gehienetan.
Euskal Literatura ezagutarazteko eskolak inkestatuentzat duen pisua neurtzeko
bost galdera egin zitzaizkien, nolanahi ere eskolan irakurri arazten zaizkien liburuez eta
bertako irakastorduetan ematen zaien informazioaren inguruan daturik lortzeko asmoz.
Euskal Literaturari buruzko iritzietan gure literatura besteekin konparatzea eta euskal
gizartean dukeen pisua aztertzea genituen helburu.
Azken galdera multzoan (sailkapen datuei dagozkienak hain zuzen) gurasoek
zuten euskara-gaitasuna neurtu nahi izan genuen bereziki. Honekin batera, ikaslearen
datu akademikoak, sexua, ama-hizkuntza, gurasoen ogibidea, gurasoen ikasketak eta
etxean dauzkaten euskarazko liburu-kopuruaz galde egiten genien. Guzti hauek,
inkestaren erantzun desberdinak ustiatzeko aldagai bihurtu ziren.

1990eko INKESTAREN EMAITZEN AZTERKETA
6.a.1) Irakurketa maiztasuna euskaraz eta erdaraz. Aldagai desberdinen eragina.
Hona hemen, euskarazko irakurketa-maiztasunari dagozkion emaitzen taulak (%):

Egunero
Astean zenbait aldiz
hilean zenbait aldiz
inoiz ez
ez daki/ez du erantzuten

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

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

bertsoak
1,8
10,5
33,9
48,3
5,4

olerkiak
0,5
4,3
21,9
66,8
6,5
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antzerkia
Egunero
Astean zenbait aldiz
hilean zenbait aldiz
inoiz ez
ez daki/ez du erantzuten

historia.kritika

0,2
1,7
17,0
74,1
7,0

2,6
7,5
21,8
61,5
6,7

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

Erdarazko datuak, berriz, jarraian datozenak dira:

Egunero
Astean zenbait aldiz
hilean zenbait aldiz
inoiz ez
ez daki/ez du erantzuten

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

antzerkia
Egunero
Astean zenbait aldiz
hilean zenbait aldiz
inoiz ez
ez daki/ez du erantzuten

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

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

bertsoak
0,4
2,8
13,7
76,3
6,7

historia.kritika
3,0
8,8
22,6
59,6
6,1

olerkiak
0,4
3,4
17,3
72,9
6,0

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

Narratibazko generoek dute maiztasun handiena, ezpairik gabe. Euskaraz eta
erdaraz ematen diren maiztasun rankingak alderatuko bagenitu, genero hauekiko
zaletasuna berretsi besterik ez genuke egingo:
Euskaraz maizen irakurtzen direnak
1go. nobela
2. ipuinak
3. bertsoak/herri literatura
4.historia.kritika
5. olerkia
6. antzerkia

Erdaraz maizen irakurtzen direnak
1.go nobela
2. ipuinak
3. historia.kritika
4 . bertsoak/herri literatura
5. olerkia
6. antzerkia

Goiko datuetan ikusi ahal izan dugunez, euskaraz ematen den irakurketamaiztasuna eta erdaraz ematen dena antzekoak dira. Generoka begiratuz, nobela apur
bat maizago irakurtzen zuten gure ikasle euskaldunek erdaraz euskaraz baino, eta zentzu
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honetan, genero irakurriena hau izanik, badirudi atzean helburu akademikoei erantzuten
ez zien irakurketa estetikoa topa daitekeela, hau da, beren gisara irakurtzen dutenean
gehiago irakurtzen dutela erdaraz.19
Erdarazko eta euskarazko irakurketa parean zeuden antzerki eta
historia/kritikaren kasuan, eta gainerako generoei dagokienez, (ipuinak, bertsoak,
olerkiak eta herri literatura) badirudi gehiago irakurtzen zituztela euskaraz. Azken datu
hau logikoa da, izan ere, genero desberdinen aukera eskaini genienean ez baikenuen
aurreikusi “bertsoak gazteleraz” bezalako galdera batek zukeen zentzugabekeria.
Horregatik suertatzen da deigarria, “bertsoak/herri literatura gazteleraz” laugarren
postuan agertzea, olerki edo antzerkiaren aurretik. Ez dakigu zer ulertuko zuten hor
ikasleek, eta gaztelerazko herri-literaturako hainbat genero irakurtzeko ohitura zutela
sinestea hipotesi zilegia bazen ere, nahiko sinesgaitza iruditu zitzaigun. Genero
aniztasunak eragin zituen nahasketa hauen ondorioz, 1994ko inkestan aukera murriztea
erabaki genuen eta narratibazko generoetara mugatzea.
Ikasketa motak eduki zezakeen eraginaz, argi ikusi dugu, bereziki narratibazko
generoetan, BBBkoak eta IEEkoak zirela zaletasun handiena erakutsi zutenak euskaraz
nahiz erdaraz. Euskarazkoetan, BBBkoak eta IEEkoak nahiko pareko zeuden nobelaren
kasuan. Beste generoetan (ipuina eta bertsoak, adibidez) LHkoak euskaraz zaletuenak
ziren bitartean, zaletasun hori ez zen erdaraz mantentzen, eta azken ikasle hauek ziren
normalean gutxien irakurtzen zutenak. BBBkoak ziren olerkizaleenak bi hizkuntzatan.
Beraz, esan dezagun batxilergo ikasketak jarraitzen zituzten ikasleak erakusten dutela
hizkuntza desberdinak gaindituz mantentzen den irakurketa-ohitura.
Bestalde, adinak bere pisua zuela ezin da ukatu. Euskarazko lanen irakurketan
adinak gora egiten zuen neurrian irakurketa-maiztasuna jaitsi egiten bazen, erdaraz
antzeko zerbait gertatzen zen baina ez hain modu nabarmenean. Izan ere, erdaraz
burutzen ziren irakurketak badirudi oreka batera iristen zirela azken kurtsoetan hileroko
irakurketari dagokionez. Honekin batera, azpimarragarria da, esate baterako, olerkiaren
kasuan erdaraz eta euskaraz kontrako joera antzeman zitekeela: adinak gora egin ahala
olerki gehiago irakurtzen zen erdaraz eta gutxiago euskaraz.
Beraz, irakurlearen sexuaz hainbat ikerketetan ikusitakoa inkesta honetan ere
ziurtatu egin da nolabait: neskek maiztasun handiagoz irakurtzen dutela esan daiteke.
Hau bistakoa gertatzen da bi hizkuntzatan nobela, olerki eta antzerkiaren kasuan.
Ipuinzaletasuna, aldiz, nahiko antzekoa zuten mutilek eta neskek, nahiz euskaraz, nahiz
erdaraz. Esan dezagun azkenik, historia/kritikazaleen gehiengoa mutilek osatzen zutela
bi hizkuntzetan.

19

Desberdintasun hau hizkuntza-mailarekin lotua egon daitekeelakoan gaude. Kontu egin azterkizun
dugun populazioan eskolan euskaldundu diren euskaldun berriak ugariak direla, eta gehienetan, erdara
euskara baino hobeto menderatzen dutela. Ildo beretik, gogoratu beharra dago adin hauetan eta
orokorrean gazteen artean elebidun hartzaileen kopurua altua dela. Halere, hizkuntza desberdinetan
emango litzatekeen irakurzaletasun hau baztertuz, aukera estetikoak ere kontuan hartzekoak dira.
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Beste alderdi bat aipatzearren esan dezagun hitz pare bat gurasoen ikasketamailak eduki dezakeen eraginaz. Bai erdaraz, bai euskaraz, amaren ikasketa maila
hobeak nobela irakurzaletasun handiagoa zekarren berarekin. Ez zen gauza bera
gertatzen ipuinzaletasunari zegokionez. Izan ere, seme/alaba ipuinzalearen atzean
ikasketa maila baxuko ama egon baitzitekeen, eta aita ikasia.
Beste aldagai bati helduz, dudarik ez dago ikasleek etxean duten liburukopuruak beti duela eragin positiboa irakurzaletasunean. Beraz, kopurua handia den
neurrian irakurzaletasuna ere handiagoa da (bai euskaraz, zein erdaraz).
Gurasoen ogibidea gero eta kualifikatuagoa zenean hainbat eta maizago
(euskaraz/erdaraz)irakurriko zituzten nobelak, nahiz eta, bertso-irakurzaletasuna
gutxiagotu egingo zen (euskaraz, noski).
Badago, gainera, euskarazko eta erdarazko irakurketa-maiztasunen artean eragin
nabarmena izango duen beste alderdi bat, hau da, ikaslea euskaldun zahar ala euskaldun
berria izatearena. Honi dagokionez, euskaldun zaharrak ziren euskaraz maizen
irakurtzen zutenak, eta euskaldun berriak, aldiz, erdaraz maizen irakurtzen zutenak
(nahiz eta esan beharra dagoen aldeak ez zirela hain handiak).
Hizkuntza-mailarekin jarraituz, eta oraingoan gurasoen euskara-mailari
begiratuta, badirudi euskara maila baxua zuten gurasoen seme-alabek maizago
irakurtzen zutela erdaraz, eta alderantziz, guraso elebidunen seme-alabak zirela
maiztasun handiagoz irakurtzen zutenak euskaraz.

6.a.2) Udako irakurketak: hizkuntzen araberako banaketa.
Eskolak amaitzen direnean gure ikasleek zer irakurtzen zuten argitzea zen
garrantzizkoena oraingoan. Horretarako, 1989ko udan (ustez denbora libre gehien
dutenean) irakurri zutenaz egin genien galde. Erantzunetan bada sorpresarik, bai
hizkuntza aldetik, bai irakurketen nolakotasunaren aldetik.

Bataz besteko orokorrak. Bertikalak (%)
Euskarazko liburuak
Itzulpenak euskaraz
Erdaraz (gazteleraz)

39,7
11,0
49,2

Benetan deigarria suertatzen da udan, aisiarako denbora luzeena duten garaian
ematen diren irakurketa-aukerei begirada bat botatzea: D ereduko ikasleok gehiago
irakurtzen zuten erdaraz euskaraz baino, nahiz eta itzulpenak eta lan orijinalen
irakurketa-bataz bestekok batuz gero, euskaraz gehiago irakurtzen zela esan daitekeen.
Dena dela, bataz bestekok bataz besteko, itzulpenek zuten arrakasta eskasa bistakoa da,
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eta dudarik gabe zer pentsatu handia eman diezaguke, itzulitako lanei buruz eta hauen
ezagutzari buruz.
Goiko bataz besteko horietan aldagai desberdinek eduki dezaketen eragina
neurtu beharko bagenu, honako ondorio hauetara iritsiko ginateke:
a)
Ikasketa-motak ez du eragin handiegirik, guztietan antzeko datuak lortzen
baitira, desberdintasunak desberdintasun.
b)
Erdarazko irakurketak azken kurtsokoen eskutik datoz batik bat, eta beraz,
adinak aurrera egin ahala, badirudi euskarazko lanen irakurketa urritu egiten dela.
d)
Sexuaren aldetik ezin esan gauza erabatekorik: neskak ziren euskal lan
originalak eta erdarazkoak gehien irakurtzen zutenak, mutilak, aldiz, euskarazko
itzulpenak nahiago zituzten. Gauzak ez daude, beraz, oso argi.
e)
Ondorio argia duen aldagai bat: euskaldun zaharra ala euskaldun berria
izatearena da. Euskaraz irakurriko dute lehenengoek, erdaraz, batez ere, bigarrenek.
Gurasoen kasuan ere eragina ildo beretik doa.

6.a.3) Udako irakurketen egileak.
Hona jarraian ikasleek gogokoen zituzten egileen zerrendak:
Euskal idazleak (26 autoretako zerrenda guztira):
1.- BERNARDO ATXAGA
2.- BESTE EUSKAL AUTOREAK
3.- GOTZON GARATE
4.- ARANTXA URRETABIZKAIA
5.- RAMON SAIZARBITORIA
6.- KIRIKIÑO
7.- ANJEL LERTXUNDI
8.- XABIER GEREÑO
9.- JOSEBA SARRIONAINDIA
10.- PAKO ARISTI

% 6,8
% 6,7
% 6,0
% 2,8
% 2,2
% 1,8
% 1,8
% 1,6
% 1,2
% 1,2

Euskarara itzulitakoak (24 autoretako zerrenda guztira):
1.- BESTE AUTOREAK
2.- GOSCINNY
3.- HIGSMITH, P.
4.- BLYTON, E.
5.- VERNE, J.

% 3,4
% 1,2
% 1,1
% 1,1
% 0,9
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6.- CAIN, J.M.
7.- TWAIN, M.
8.- SALGARI, E.
9.- JURGEN, H.
10.-ORWELL, G.

% 0,3
% 0,3
% 0,3
% 0,3
% 0,3

Gazteleraz irakurtzen zituzten autoreak (52 autoretako zerrenda guztira):
1.- ATZERRIKO BESTE AUTOREAK
2.- CHRISTIE, A.
3.- ESPAINIAKO BESTE AUTOREAK
4.- KING, S.
5.- ANDREWS, V.C.
6.- TOLKIEN, J.R.R.
7.- HICHKOCK, A.
8.- ENDE, M.
9.- HINTON, S.
10.-VERNE, J.

% 19,2
% 4,9
% 4,0
% 3,0
% 1,5
% 1,3
% 1,2
% 1,0
% 1,0
% 0,9

Itzulitako euskal liburuetan eta gazteleraz irakurtzen zituztenetan errepikatzen
ziren egileak:
*BLYTON,E. (4.a euskaraz / 13-14. gazteleraz)
*CAIN (6.a euskaraz /azkenetakoa gazteleraz)
*C. DOYLE (azkenetakoa bi hizkuntzatan)
*GREEN (azkenetakoa bi hizkuntzatan)
*GRIPE, M.(azkenetakoa euskaraz /19.a edo gazteleraz)
*HESSE, H.(azkenetakoa bi hizkuntzatan)
*HIGSMITH, P.(azkenetakoa bi hizkuntzatan)
*HINTON,S. (3.a euskaraz/ 9.a edo gazteleraz)
*LONDON, J.(azkenetakoa bi hizkuntzatan)
*ORWELL,G.(10.a euskaraz/azkenetakoa gazteleraz)
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Idazle espainiarrak:
P. BAROJA
BENITEZ
C.J. CELA
M. DELIBES
T. LUCA DE TENA
E. MENDOZA
MARTIN VIGIL
A. VAZQUEZ FIGUEROA

%
%
%
%
%
%
%
%

0,5
0,4
0,3
0,5
0,3
0,2
0,5
0,8

Zerrenda hauek nahiko adierazgarriak direla uste badugu ere, argigarri gerta
litekeen zenbait ohar egin nahiko genuke.
Batetik, prosagileen ia erabateko gehiengoa bai euskaraz eta bai erdaraz.
Euskarazkoetan Lizardi, Aresti, Lekuona, Mirande eta Sarrionaindia izango genituzke
26 autorez osatutako zerrenda horretan salbuespen bakarrak (kontuan hartu, bestalde,
multzo horretan Lekuona dugula poesia soilik argitaratu duena). Euskal itzulpenen eta
gaztelerazko irakurketen kasuan, prosagileen kopurua erabatekoa suertatzen da,
ikasleek zuten narratibarekiko zaletasunaren frogagarri. Honekin batera, azpimarra
dezagun zerrenda hauetan (itzulpen eta gaztelerazko autoreen zerrendetan batez ere)
“idazle klasiko” edo deitu dakiekeen nobelagileen urritasuna. Goraxeago ipini dugun
Espainiako idazle-zerrenda horretan ikusi denez, mende honetako prosagileak soilik
agertzen dira, eta horien artean Baroja dugu zaharrena.
Bestetik, eta honako honetan irakurleen sexuari begiratuz, jakina da, inkestaren
emaitzen azterketa osoan horrela ikusi dugulako, neskak zirela udan gehien irakurtzen
zutenak. Baina, zenbait autoreren kasuan kopuruak aldatu egiten dira eta mutilak
suertatzen ziren zaletuenak. Hona ondoren esaten ari garenaren adibideak:

1)
Euskal autoreen artean neskek nabarmenki gogokoago zituzten: Amuriza,
Aristi, Garate, Haramburu-Altuna, J.M. Irigoien, Iturralde, Kirikiño, Lizardi (alde
handiz), Mendizabal, Mirande, Saizarbitoria, Txillardegi, Urretabizkaia, Zabaleta,
Zarate.
Nesken eta mutilen arteko aldea ez zen aurrekoen kasuan bezain nabarmena:
Atxaga, Aresti, Etxaide, Gereño, Lertxundi eta Sarrionaindiaren kasuan.
Azkenik, mutilak neskak baino gogokoago zituzten: Agirre, Kintana eta
Ormazabal.
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2)
Euskarara itzulitako autoreen artean, neskak mutilak baino gogokoago
zituzten: Blyton, Cain, Green, Gripe, Highsmith, Hinton, Jurgen, Orwell, Pedrolo eta
Stowe.
Talde berean mutilek gusturago irakurtzen zituzten autoreak honako hauek dira:
Canela, Goscinny, Hemingway, Hesse, Kurtz, London, Salgari, Steinbeck, Stevenson,
Twain, Verne eta Zimnik.
3)
Inkestan bereizi dugun azken taldea gazteleraz irakurri zituzten liburuen
autoreena da. Zerrenda honetan 52 idazle agertzen direlarik, aipatuko ditugunak mutilen
gustukoenak dira (beste guztietan neskek osatzen baitute irakurleen gehiengoa):
Asimov, Benitez, C. Doyle, Fast, Hawking, Hischkock, London, Lovercraft, Salgari,
Stevenson, Tolkien, Twain, Verne eta Vazquez Figueroa.
Gure iritzi apalean zerrenda horietan mutilek ala neskek egiten zuten aukeran
badirudi, topikoa den gertakari baten oihartzuna ikus daitekeela, hau da, mutilek
nahiago zituzten ekintza askoko nobelak, neskek, aldiz, gehiago jotzen zuten giza
sentimenduen gatazkez hitz egiten diguten nobeletara.
6.a.4) Liburu-kopurua.
Orain artean udan, eskolatik kanpo ikasleek irakurtzen zituzten autoreak eta zein
hizkuntzatan irakurtzen zituzten ikusi ahal izan badugu, orain irakurketa horrek bere
gain hartzen zuen liburu kopuruaz jardungo dugu.
Hauek ditugu, beraz, bataz besteko orokorrak:
0 liburu
liburu 1
liburu 2
liburu 3
liburu 4
5 edo gehiago

% 25,4
% 13,9
% 15,1
% 14,6
% 11,8
% 19,2

Dakusagunez, desberdintasun handienak ertzetan ematen dira, hau da, irakurri ez
zutenen eta bost liburu baino gehiago irakurtzen zituztenen artean. Tartean ikus
daitezkeen bataz bestekoen artean (liburu 1etik 4 liburutara) ez dago desberdintasun
handiegirik. Dena dela, eta datuak aurrean ditugularik, udako irakurketa-maila nahikoa
altua zela esan daiteke, ikasleriaren laurdena soilik baitugu batere libururik irakurri ez
zuena. Honekin batera, aipagarria da ikasleen ia % 20ak bost liburu baino gehiago
irakurri zituela udan, eta egia esatekotan, gure gaztediaren aisiaz ditugun datuei
begiratuz, ez dago batere gaizki.
Udan burutu zen irakurketa horretan, aldagai desberdinen eragina neurtuko
bagenu honako ondorio hauetara iritsiko ginateke:
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a)
Udan gehien irakurri zuten ikasleak BBBkoak dira eta ondoren IEEkoak;
gutxien irakurri zutenak, aldiz, LHkoak ditugu, izan ere, hauen arteko % 52,8ak ez
baitzuen ezer ere irakurri. Honekin batera, aipatzekoa da BBBkoek besteekiko duten
aldea handitu egiten dela hiru liburutik gora, eta zentzu honetan, esanguratsua da,
BBBko ikasleen %21,8ak bost liburu baino gehiago irakurri zituela.
b)
Goikoarekin batera, neskak ditugu udan ere gehien irakurri zutenak, eta
horrela, mutilen % 32,8ak liburu bakar bat irakurri ez zuen bitartean nesken %18,6a da
kasu berean dagoena. Halaber, esan dezagun, nesken eta mutilen arteko aldeak handituz
doazela liburu kopuruak gora egin ahala.
d)
Udako irakurketa hauetan eragin argia du gurasoen prestakuntza-mailak.
Argi eta garbi ikusten da gurasoen ikasketa-mailak gora egin ahala liburu gehiago
irakurri zutela ikasleek (eta gutxiago, kontrako kasuan). Alabaina, gurasoen ogibideak
ez zeukan maila bereko korrelaziorik. Kasu hauetan gurasoen lan kualifikatuagoak ez
zekarren berarekin irakurketa gehiago.

e)
Beti bezala, etxeko liburuen kopuruak gora egiten duen neurrian
irakurketak ere gora egiten du.
f)
Beste aldagai batera paseaz, esan dezagun euskaldun zaharrek liburu
gutxiago irakurri zutela (0,1,2) euskaldun berriek baino (3,4,5, +5).
Gurasoen euskara-mailari begiratuz, argi ikusten da gurasoen euskara maila
altuak liburu gehiagoren irakurketa zekarrela.
g)
Herri txikietan liburu gutxiago irakurtzen zen herri handietan baino
(segur aski liburuak eskuragarriagoak izateak bere eragina izango du hemen).
6.a.5) Irakurketa-gustuez.
Nobela motak:
Gehien gustatzen zitzaizkien nobela-motak. Totalak. Bertikalak (%).
ABENTURAZKOAK
ZIENTZIA FIKZIOZKOAK
EROTIKOAK
HISTORIKOAK
ARAZO SOZIO-POLITIK.
POLIZIAZKOAK
MISTERIOZKOAK
EXISTENTZIALISTAK

%
%
%
%
%
%
%
%

24,2
8,1
8,6
6,5
6,7
15,0
25
5,2
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EZ DAKI/EZ DU ERANTZU.

% 0,1

Dakusagunez gehien gustatzen zitzaizkien nobela-motak abenturazkoak,
misteriozkoak eta poliziakoak ziren.
Jarraian, aldagai desberdinen eraginaz esan ditzagun hitz bi:
a) Ikasketa-mota desberdinek zaletasunean eduki zezaketen eragina ez da hain
argia eta bataz bestekok antzekoak direla esan behar. Bi kasutan esan daiteke LHkoak
besteengandik aldentzen zirela: nobela erotikoaren kasuan (besteei baino gehiago
gustatzen zitzaizkielako) eta arazo sozio-politikoei buruzko nobeletan (besteei baino
gutxiago gustatzen zitzaizkielako). Beraz, badirudi ikasketa-motak baino eragin
handiagoa eduki zezakeela adinak.
b) Nobela-mota desberdinekiko zaletasunean ikaslearen kurtsoak edo mailak
eduki dezakeen eragina askotan ez da hain argi ikusten, fluktuazioak daudelako. Dena
dela, zenbait nobela motaren kasuan badira joera komunak. Esate baterako, kurtsoak
gora egin ahala zientzia fikziozko nobelak, nobela erotikoak eta nobela historikoekiko
zaletasuna handitu egiten da. Baina abenturazko eta misteriozko nobelen kasuan jaitsi
egiten da.
d) Mutilei gehiago gustatzen zaizkie abenturazkoak (antzera), zientzia
fikziozkoak, erotikoak, historikoak (antzera) eta poliziakoak. Nesken gustukoak dira,
berriz,arazo
sozio-politikoei
buruzkoak,
misteriozkoak
eta
existentzialista/psikologikoak. Ondorioa bistakoa da: ekintzazko nobelak mutilen
gustukoak ziren bitartean, neskei gustatzen zitzaizkienak nobela estatikoagoak ziren,
gatazka sozialak eta indibidualak azaltzen zituztenak.
Aukeratuko lituzketen tituluak:
Galdera honetan, katalogazioez harantzago, titulu batzuk eskaini ondoren
irakurleak egingo lukeen aukera zehaztu nahi izan genuen. Askotan genero edo nobelamotekiko gure aurreiritziek aukera bat baldintzatzen dutela onartuz, inongo daturik
eman gabe zein aukera egiten zuten jakin nahi izan genuen. R. Escarpit-ek behiala
erabilitako estrategiari jarraiki, eskaintzen genizkien nobela-tituluak fikziozkoak ziren,
geuk asmatuak, eta bakoitza nobela mota desberdin bati zegokiola esan beharra
daukagu.
Hauexek dira ikasleek aukeratuko lituzketen tituluak:
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Peter Smith Amazonetan
Luluren gau lizunak Turkian
Zumalakarregiren azken irteera
Douglas inspektorea hiltzailearen atzetik
Iraultzaren ateetan
Ezinegona
Piramide sorginduaren sekretua
ez daki/ez du erantzuten

% 12,4
% 9,3
% 7,5
% 19,9
% 11,6
% 13,7
% 25,3
% 0,4

Huts egiteko arrisku handiegirik gabe, esan daiteke gure gazteen zaletasunak
misteriozko nobelen eta nobela poliziakoen ildotik zihoazela; nobela historikoak eta
sozialak, errealitatearekin zerikusirik eduki dezaketenak, beraz, ez ziren beraien
gogoko.
Modu berean, aipagarria dateke titulu aukeraketa honetan azaldu zaigun beste
datu bat: nobela existentzialista/psikologikoaren aukeraketarena, alegia (“Ezinegona”
titulupean). Harrigarria suertatzen da aukera hau lehenago gogokoen zituzten nobelamotei zegozkien datuei begiratuz. Taula honetan nobela existentzialistak gutxien
gustatzen zitzaizkienak ziren eta, beraz, emaitza honek zera eman diezaguke
adieraztera: titulu horren atzean ez zutela gai horretako nobelarik identifikatu edo eta
teorian gorrotatzen zituzten nobela mota horiek (klasean edo eduki zuten
esperientziarengatik, agian) gogoko zituztela praktikan (hipotesi nahiko sinesgaitza).
Euskaraz irakurritako autoreetatik gehien gustatu zitzaizkienak:
Hona jarraian euskarazko liburuetan, euskal autore/beste autore bataz besteko
totalak. Bertikalak (%).
EUSKAL AUTOREAK
BESTE AUTOREAK

% 95,4
% 4,1

Gehien gustatu zitzaizkien euskal HAMAR autoreak (%):
ATXAGA
GARATE
URRETABIZKAIA
SAIZARBITORIA
LERTXUNDI
SARRIONAINDIA
GEREÑO
ARISTI
ZABALETA
TXILLARDEGI

% 14,4
% 12,6
% 7,4
% 7,3
% 7,1
% 5,2
% 4,0
% 3,9
% 3,4
% 3,1
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Berriro ere, aipagarria da ikasleen erantzunekin osatutako zerrenda honetan 25
autoreetatik gehiengo nabarmena prosagileak izatea. Azaltzen diren autoreen artean
honako hauek bakarrik idatzi dute noizbait poesia: Aresti, Lekuona, Lizardi, Mirande
eta Sarrionaindia.
Gehien gustatu zitzaizkien euskarara itzulitako HAMAR autoreak (%):
VERNE
GOSCINNY
BLYTON
STEINBECK
HINTON
JURGEN
LONDON
GREEN
KURTZ
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 den bezala, prosagileen gehiengoa erabatekoa zen (24
idazletako zerrendan).
6.a.6) Liburuak aukeratzerakoan eragiten duten alderdiak.
Datu totalak. Bertikalak (%)
TITULUA
AKTOREA
EUSKARAZ EGOTEA
LIBURUAREN ITXURA
IRAKASLEEN IRITZIA
KRITIKA
JENDEAREN IRITZIA
EZ DAKI/EZ DU ERAN.

% 29,3
% 14,0
% 9,8
% 10,2
% 7,6
% 9,7
% 24,4
% 0,4

Esan daiteke, liburu bat aukeratzerakoan ikasleak kontuan hartzen zituen
alderdiak: jendearen iritzia, titulua eta autorearen izena zirela. Garrantzi txikiena
zeukana irakaslearen iritzia zen eta jarraian, bata bestearen pareko, euskaraz idatzia
egotea eta kritika; liburuaren itxura berriz, erdian geratzen den alderdia dugu. Hemen
ikusten da irakurleen arteko iruzkinek duten pisua nobela bat aukeratzerakoan, eta
ondorioz, badakigu irakurleak gehienetan ideia oso argi batekin eskuratzen duela
liburua: lagunei gustatu zaiela badakielako, edo bestela, autorearen berri badakielako.
Jokabide honetan, irakasleek esandakoak pisu gutxi dutela bistakoa da.

6.a.7) Euskaraz irakurtzen zituzten liburuak non lortzen zituzten:
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etxeko liburutegian
ikastetxeko liburutegian
liburutegi publikoetan
lagunek utzita
familiakoek utzita
erosiak
ez daki/ez du erantzuten

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

Liburu dendetan erositako liburuak du, antza denez, pisurik handiena. Honi
dagokionez, aipagarria da ikasleriaren ia laurdenak liburuak erosi egiten zituela eta
bataz besteko honetatik oso gertu daude elkarri utziz lortutako liburuena. Egia
esatekotan, ez zuen jende gehiegik liburua erosten kontuan hartzen bada liburutegi
desberdinetan (etxekoa kenduta) lortzen zituztenen kopurua. Liburutegietan lortzen
zutenak batuz gero % 27,4a bakarrik daukagu, eta beraz, badirudi liburutegietara jende
gutxi joaten zela, liburuak beste bidetatik lortuz.

6.a.8) Eskolako irakurketei buruzko balorazioak.

OSO INTERESGARRIAK
NAHIKO INTERESGARRIAK
GUTXI INTERESGARRIAK
BATERE INTERESGARRIAK
EZ DAKI/EZ DU ERANTZUTEN

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

Gehiengoak irakurritakoari nahiko interesgarria iriztea ondorio positibotzat har
daitekeelakoan gaude. Bestalde, iritzi negatiboenak batuz ikasleriaren ia heren batera
iristen gara, bataz besteko ez oso baxua gure ustez.
Irakurketa kontu hauetan beti ere iritzi edo zaletasun aldekoena bilatu behar
dugun ustetik abiatuz, eskolan agintzen zaizkien irakurketak gustukoak suertatzea
ezinbestekoa da. Gauzak horrela, eskolak literaturzaletasuna pizteko eduki ditzakeen
akatsak onartuz (ordutegi beteegiak, ikasle kopuru handiegia geletan, curriculuma
hobetzeko gai bat gehiago gisara ulertua egotea literatura,...), badirudi goian azaldu
zaigun bataz besteko hori nahiko errespetagarria suertatzen dela.

6.a.9) Euskal Literaturazko klaseei buruzkoak.
11 A galdera: “Eskolan jaso ditudan euskal literatura-klaseek literatura zer den
hobeto ulertzen lagundu didate”
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ADOS
EZ-ADOS
EZ DAKI/EZ DU ERANTZUTEN

% 72,8
% 26,1
% 1,1

11 B galdera: “Eskolako euskal literaturako klaseek euskal literatura gehiago
irakurtzera bultzatu naute”
ADOS
EZ-ADOS
EZ DAKI/EZ DU ERANTZUTEN

% 43,6
% 55,4
% 1,0

11 C galdera: “Euskal literatura klaseek nire euskara-maila hobetzen lagundu
didate”
ADOS
EZ-ADOS
EZ DAKI/EZ DU ERANTZUTEN

% 76,7
% 22,3
% 1,1

11 D galdera: “Euskal Literatura klaseek Euskal Herriaren nortasuna hobeto
ulertzen lagundu didate”
ADOS
EZ-ADOS
EZ DAKI/EZ DU ERANTZUTEN

% 69,1
% 29,1
% 1,9

Benetan interesgarriak suertatzen zaizkigu eskolan jasotako Euskal Literatura
klaseei buruzko galderen erantzunak. Badirudi, klase hauen helburua
informatiboa/didaktikoa zela batik bat, eta horregatik,Euskal Literatura hobeto ulertzen
laguntzen zutela. Helburu didaktiko bera erakusten du halaber klaseei ikusten zaien
onura linguistikoak. Literatura-klaseei esker ikasleak bere euskara-maila hobetu ez ezik
Euskal Herriaren nortasuna ere hobeki ulertzen du. Literaturaren irakaskuntzari buruzko
iritziok egun oraindik indarrean daudelakoan gaude, azken batean, 1989-1990
ikasturtetik hona ez baitira programa, helburu eta lan-baldintzak aldatu.
Beraz, inkestatuok jaso zituzten Euskal Literatura klaseek ez zuten
irakurzaletasunik sortu ikasleengan, hau da, ez zuten literatura gehiago irakurtzeko
irrikarik eragin. Informazio-formazio dikotomiak esplikatuko luke, beraz, klase hauen
zeregin behinena.
6.a.10) Zer deritzozu euskal literatura irakurtzeari?

ENTRETENIGARRIA

% 18,8
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HEZITZAILEA
INTERESGARRIA
ASPERGARRIA
ALFERRIKAKOA
EZ DAKI/EZ DU ERANTZUTEN

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

Erantzun hauen artean literatura-irakurketari “entretenigarria/ aspergarria”
iriztea izango lirateke, segur aski, irakurketa estetikoari egokien dagozkion adjektiboak.
Hau da, irakurriz gozatu eta gustura sentitzea eskatzen diogu eskuratzen dugun liburu
orori. Zentzu honetan, ikasleen % 18,8ak bakarrik irizten zion entretenigarri gure
literaturari (%9,4ak aspergarria irizten dion bitartean). Gehiengoak interesgarria irizten
ziola esan behar (ia %40ak). Adjektibo hau ez da ez negatiboa, eta nolabaiteko
zaletasuna adieraz lezakeela onartu behar.
Alabaina gure zalantzak ditugu “interesgarri” horren atzean egon litezkeen
helburu literarioez. Honen ondoan, zalantzarako aukerarik uzten ez duena “hezitzailea”
adjektiboa dugu, ikasleriaren multzo handi batek aukeratutakoa ( % 38,0ak, hain zuzen),
eta nahikoa argi eman dezake ikasleek zituzten usteez. Ezin da ahaztu inkestatuen
populazioa ikaslez osatua egoteak Literaturari buruz, eta ondorioz, irakurketa
literarioari buruz jarrera batzuk baldintzatzen zituela. Zentzu honetan, oso literarioa ez
izan arren, ikasleek literatura klaseak “hezitzaileak” zirela pentsatzeak, helburu
estetikotik aldentzen den jarrera erakutsi besterik ez ziguten egiten.
6.a.11) Euskal Literatura...
*Euskal Literatura beste hizkuntzatan
idatzitako Literatura baino interesgarriagoa da

% 14,8

*Euskal Literatura beste hizkuntzatan idatzitako
Literatura bezain interesgarria da

% 67,6

*Euskal Literatura ez da beste hizkuntzatan idatzitako Literatura bezain interesgarria
% 15,1
*Euskal Literatura ez da interesgarria

% 1,9

*Ez daki/Ez du erantzuten

% 0,6

Egia esan, ez dira oso emaitza txarrak, itxaropentsuak direla esatekotan gaude.
Gure ikasleen bi herenek Euskal Literatura beste hizkuntzatan idatzitakoa bezain
interesgarria dela pentsatzen zuen, eta honi dagokionez, badirudi hizkuntzak ez duela
literaturzaletasun zehatz bat baldintzatzen. Zera esan nahi dugu, gure literatura beste
hizkuntzatan idatzitakoa bezain interesgarria dela pentsatzeak literatura hori idatzita
dagoen hizkuntza gainditzea dela.
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Honekin batera, aipagarria da ia bataz besteko bertsuan ikasleriaren zati batek
interesgarriagoa irizten ziola gure literaturari, beste zatiak hain interesgarri irizten ez
zion bitartean.
Azkenik, gogora dezagun ikasleen oso bataz besteko txiki batek pentsatzen zuela
Euskal Literatura ez zela interesgarria, ia aipatzea ere merezi ez duen bataz besteko
dugu hau.
6.a.12) Euskal gizartean zer garrantzi dauka euskaraz irakurtzeak?
garrantzi handia dauka
nahiko garrantzi dauka
garrantzi gutxi dauka
ez dauka garrantzirik
ez daki/ez du erantzuten

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

Galdera hau egin genuenean gure helburua ikaslearen motibazioen berri
edukitzea zen, eta neurri batean, motibazio hori estetiko-literarioa ala bestelakoa zen
jakin nahi genuen. Egia esan, nahita erabili genuen adjektibo desegokia Euskal
Literaturaren irakurketa definitzerakoan, izan ere, gaur egun irakurtzeak garrantzi
handia daukala esaterakoan ikusi beharko bailitzateke baieztapen horrekin zenbat
edukiko genituzkeen ados. Badirudi, gero eta jende talde mugatuago batek defendatzen
duela mende bukaera honetan irakurketa eta liburuaren garrantzia gure gizartean.
Hala ere, teorian adjektibo desegoki hori gure hizkuntzari egokitzen zaionean
badirudi zentzua aldatu egiten dela, eta horren frogagarri, begiratu besterik ez dago
emaitzei. Ikasleen ia hiru laurdenek euskaraz irakurtzea euskal gizartean garrantzi
handikoa dela pentsatzen zuen, eta honekin, gure iritziz, gure hizkuntzarekiko kezka
besterik ez zuten erakusten. Ikusi behar litzateke galdera hori beste modura eginez gero
zeintzuk izango ziratekeen erantzunak. Hau da, zera esan nahi dugu, garrantzia duenak,
emaitzen arabera, euskaraz irakurtzea da, ez irakurketak berak, eta gure ikasleek jakin
badakite hainbat aldiz defendatutako baieztapenaren mezua: “erabiltzen ez den
hizkuntza bat desagertu egiten da”.
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6.a.13) Azken hitzak. Emaitzen gainean eginiko hainbat gogoeta.

Azken puntu honetan ez genuke berriro inkestaren emaitzak errepikatzerik nahi.
Hau egin ordez, inkesta honen emaitzek sortarazten dizkiguten hainbat hausnarketa
egitera mugatuko gara.
Nobela
Lehenengo eta behin, esan dezagun, generoei dagokien ondorioetan nabarmena
dela nobelaren gailentasuna. Nobela dugu ikasleek maizen irakurtzen zuten generoa bai
euskaraz eta bai erdaraz (gogoratu %23,3ak astean zenbait aldiz eta % 56,5ak hilean
zenbait aldiz irakurtzen zuela euskaraz; erdarazko nobelen kasuan asteroko maiztasuna
% 24,8ra igotzen da eta hilerokoa % 50,2koa zen), eta gertuen zerraion generoa narrazio
laburra zen.
Esan beharra dago, emaitza hau espero zitekeenaren barruan dagoela, izan ere,
euskal liburu-produkzioari begiratuz gero, esate baterako, 1990ean (inkesta egin
zenean) eleberriak osatzen zuen literaturan argitaratutako %35,26a, gertutik jarraitzen
ziotelarik narrazio laburrak % 17,31arekin eta olerkiak beste hainbesterekin.
Alabaina, nobelaren gailentasun hau hizkuntza desberdinetan nola ematen den
aztertuz gero, badirudi, nahiz eta bien arteko aldeak handiak ez izan, erdaraz maiztasun
handiagoz irakurtzen zutela. Halaber esan daiteke antzerki eta historia/kritikaz.
Bestalde, beste generoei begiratuz, aurrekoekiko aldeak nabarmenak zirela esan
behar. Bertsoak, olerkiak eta herri literatura euskaraz erdaraz baino maizago irakurtzen
badira ere, gogora dezagun, esate baterako, olerkiei zegokienean ikasleen % 66,8ak ez
zituela inoiz irakurtzen. Hori zela eta, inkestan desberdintzen genituen 7 generoetan 56. lekua betetzen zuen olerkigintzak.20
Generoei buruzko gogoeta hauetan antzerkiak ikasleen artean zituen irakurle
urriak gogoratu nahiko genuke.
Baina nobelarekin hasi garelarik jarrai dezagun berarekin. Inkesta honetan
bazegoen galdera pare bat nobela mota desberdinekiko zaletasunari zegokiona.
Ondorioak oso argiak izan dira: abenturazkoak, misteriozkoak eta nobela poliziakoak
ziren ikasleen gogokoenak. Badirudi irakurle gazteek beste eremutara eramango
dituzten nobelak zituztela gogoko. Henry Jamesen esanak bere eginez, nobelak,
lehenengo eta behin gustukoa eta dibertigarria behar du izan, irakurtzeko grina
mantenduko duena.
20

Datu hau ez dator euskal liburu produkzioarekin bat. Berriro ere 1990eko liburugintza-datuei begiratuz,
olerkiari zegokion literatur produkzioaren % 17,31a. Bertsogintzari, aldiz, % 8,33a zegokion, eta, ikusi
dugunez, gogokoen dituzten jeneroen artean hirugarren lekua betetzen dute bertsoek.
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Zaletasun horiek urteek gora egin ahala aldatzen badira ere (argi ikusi dugu
ikasle zaharrenek ez zituztela hain gogoko abentura eta misteriozko nobelak, horien
ordez, nobela historiko edo zientzia fikziozkoak irakurtzen zituztelarik),
entretenimendua eta grina, tradizionalki “gazte-literatura” deritzonaren ezaugarri
berezkoenak dira. Eta “gazte-literatura” aipatu dugunez, gogora dezagun ikasleek udan
(aisialdirako denbora luzeena duten aldian) irakurtzen zituzten liburuei buruz
galdetzean literatura mota honetan kokatu izan diren autoreen izen zerrenda luze batez
erantzuten zitzaigula.
Esandakoaren frogagarri, euskarara itzulitako autoreen artean udan irakurtzen
zituztenak Patricia Highsmith, Jules Verne, James M. Cain, Emilio Salgari topatzen
ditugu, edo gazteleraz irakurtzen zituztenen artean: Agatha Chiristie, Stephen King,
W.C. Andrews, Tolkien, J.R.R., Michael Ende eta Susan Hinton.
Zerrenda horiek ikusi ondoren, hainbat gogoeta egin genezake:
1)
Batetik, euskal autoreez osaturiko zerrendarekin duten desberdintasuna.
Gogoratu euskaraz udan irakurtzen zituztenen artean Atxaga, Garate, Urretabizkaia,
Saizarbitoria, Kirikino, Lertxundi, Gereño, Sarrionaindia eta Pako Aristi genituela. Eta
idazle hauen nobela motak eta lehenago aipatutakoenak ez dira inondik ere berdinak.
Esan daiteke, Garate eta Gereño kenduta, ikasleen zaletasunetik urrun dauden nobelak
idazten dituztela.
Agian horregatik izango da udan ikasleek gehiago irakurtzea gazteleraz euskaraz
baino. Baina hain errez ulertzen ez dena udako irakurketa horietan euskarara itzulitako
nobelek duten arrakasta urria da, bertan errazago aurki baitezake ikasleak topatzen duen
nobela mota.
Zentzu honetan, nahiko harrigarria suertatzen da ezagutza falta hori, baldin eta
haur-gazte literaturaren zatirik handiena itzulpen lanek osatzen badute (1990ean haur
eta gazte literaturaren % 65,7a itzulpenak ziren). Beraz produzitu egiten zen, baina
ikaslearen eskuetara ez zen eskaintza horren oparotasuna iristen.
Gertakari horrek indar gehiago hartzen du, udan irakurtzen zituzten itzulpen urri
horiek begiratu ondoren gehienak aspaldian itzulitako lanak direla ikustean21.
Hau da, zera eman nahi dugu aditzera, 1990eko inkestan ikusi zenez, ikasleak ez
zeukala azkenaldian argitaratutako itzulpenen berri. Eta hau badiogu benetan itzulpen
interesgarri eta gustagarriak zeudela pentsatzen dugulako da. Euskal liburu dendetara
hurbiltzen den edonork gaztelerazko irakurle asko harrituko lituzkeen itzulpenak topa
ditzake hainbat sailetan (propaganda egiteko asmorik gabe, Igela-ren Sail beltza, edo
21

Egia esan euskal literaturan ezin da "aspaldi" hitza erabili, baina hori diogunean zera eman nahi dugu
aditzera: Abereen etxaldea (1982) edo eta Nikolas txikiren oporrak (1983) bezalako tituluak direla behin
eta berriro azaltzen direnak, itzulpen berriagoen oihartzun gutxi ikusten delarik.
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Ibaizabalen Klasikoen itzulpenak, edo eta Erein-en Auskalo Saila, edo eta Elkar-en
Itzul eta Branka Sailak).
Gauzak horrela, gure iritziz, informazio-falta hau gaur egun ere hedatuegia
dagoelakoan gaudelako, argitaratzen diren liburu berrien informazio zuzenagoa lortzeko
bide berriak ireki beharko lirateke. Izan ere, arazo honen aurrean maiz jarri ohi den
aitzakia (irakasleek ez dizkiete irakurgai berriak agintzen ikasleei) ez baitzaigu
baliagarria (edo nahikoa) iruditzen. Errazegia deritzogu irakurketa-aukera honen
erantzukizuna irakasleengan soilik dagoela esateari, izan ere, eguneroko lanean
(heziketan) ez aspertzeko adinako lana baitauka irakasleak, eta bestalde, eskolatik atera
egin behar baitu irakurketak.

Hala ere, gauza jakina da gutxiegi irakurtzen dela orokorrean eta irakasleak ez
dira maiztasun falta honetatik aske geratzen. Gure iritziz, (eta dudarik gabe oso
diskutigarria da) argitaratzen dena ezagutarazteko bide gehiago zabaldu behar dira, eta
irakaskuntzaz ari garenenez, irakasleari “eskuragarriagoak” gertatu behar zaizkio
argitalpenak. Zentzu honetan benetan, interesgarriak deritzegu gure arteko hainbat
ekimenei. Hala nola: irakurketa-fitxak egiteari (Erein argitaletxean Auskalo sailarekin
egin zuen legez), Irakurgai-gidak argitaratzeari (1995ean argitaratu diren moduan...),...
etab.
2)
Bestalde, idazle-zerrenda horiek ikusterakoan beste gauza batez ohartu
gara: itzulpenez aparte, euskal idazleen nobelak aipatzerakoan behin eta berriro betiko
tituluak azaltzen zitzaizkigula.
Zailtasun handiz irakurzaletuko dugu ikasle bat baldin eta BBBko lehenengo
kurtsoan Garoa eta Leturiaren egunkari ezkutua irakurtzera (eta aztertzera) behartzen
badugu. Eta honekin, ez genuke nobela hauei buruzko juzku literariorik egin nahi. Esan
nahi duguna beste ildotik doa: 1957az geroztik nobela asko argitaratu da (ia guztiak)
behin eta berriro nobela berak irakurtzen aritzeko22.
Adierazi nahi duguna L. Schüking-ek bere liburuan argiro azaltzen du, hau da,
bere ustez eskola eta unibertsitatea direla gustu literario kontserbatzaileena erakusten
dutenak23.
Helduen literatura vs gazte-literatura?
Puntu honetan aurreko puntuan esandakoarekin zerikusirik eduki dezakeen arazo
bat aipatu nahiko genuke.

22

Nahiko harriturik geratu ginen ikasleek zenbait nobela kurtso desberdinetan birritan edo hirutan
irakurri dituztela esan zigutenean. Eta ez ziren gustuz egiten diren irakurketa literario horiei buruz ari.
23
Schuking, L. L. 19633, El gusto literario, Mexico, F.C.E.
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Ikasleei irakurtzeko agintzen zaizkien liburuetan badago eskolaren aldetik
helduen literaturari dagozkion lanak eskatzeko joera. Euskaraz joera hau nabarmenagoa
da erdaraz baino, gazteentzat eginiko testuak urriagoak (ezezagunagoak?) baitira.
Baina zeri deritzogu ‘gazte-literatura’?. Tradizionalki ikuspuntu anitz
desberdinetatik definitu izan dute adituek. Testuon edukiari (“historia” mailari esango
lukete errusiar formalistek) begiratzen badiegu, honako ezaugarriok aipatu izan dira
Gazte Literaturako testu eredugarrienen ezaugarri amankomuntzat:
Gehienetan, bere nortasunaren bila dabilen protagonista bat aurkezten digute.
Nortasun horren bilaketan, irakurlearen konplizitatea bilatzen da.
Herri literaturako hainbat baliabideen erabilera: misterioa, arreta,…
areagotzen duten errepikapen, luzapen, eten,… etab.
argumentuaren aurkezpen arin, ulergarri eta iradokitzailea. Erritmoaren
arintasuna eta balizko irakurleen ulergarritasuna etengabe kontuan hartzen
dira.
Abentura, misterioa, urrutiko munduak,… nerabezaroan sentitzen diren irrika
eta jakinguren erantzun bihurtzen dira24.

Hala ere, zailtasun handiz sartzen da goiko zerrenda horren mugetan ohiki Gazte
Literaturako genero desberdinetan aurki dezakegun aberastasuna. Horregatik, bada,
geure ustez, beste ikuspuntu bat Gazte Literaturaren berezitasuna egokiago zedarritzen
laguntzen duena: literatura-mota honek bere irakurleriarekiko duen atxikimenduarena,
hain zuzen.
Bernardo Atxagak 1995eko urrian Gasteizen burutu ziren Gazte Literaturari
buruzko Lehenengo Topaketak zirelakoetan esan zuen bezala, Gazte-Literatura balizko
hartzailearen adinarekiko errespetuaz idatzitako testua dateke. Hau da, bere irakurlearen
nolakotasuna kontuan hartzen duen testua25.
Halere, gauza jakina da, eta Doktorego Tesi honetan hala baieztatu dugu, jatorriz
gazteentzat idatzi ez ziren hainbat liburu klasiko (Stevenson, Conrad, Kipling edo
Conrad-en hainbat titulu, kasu) “gazteek” bereganatu izan dituztela, eta honi
dagokionez, testuok irudikatzen duten “irakurle inplizitua” gazteen igurikimenei
egokitu zaizkiela esango genuke.
Beraz, eta X. Etxaniz-ek (1997) bere liburuan ematen duen definizioarekin
guztiz bat gatoz, ‘gazte-literatura’ gazteek gustura irakurtzen duten literatura motari
deritzogula esango dugu. Hau horrela izanik, eta goian aipatutako adibideak gogoratuz,
zailtasun handiz espero daiteke 14 urteko gazte hiritar bati mende hasierako ohiturazko
24

Hauetako batzuk eta beste hainbat (helburu didaktikoa, irakurleen adinarekiko errespetua,…etab.)
egozten dizkio E. Teixidor-ek J. Gaarder-en El mundo de Sofía best-sellerrari (ik. E. Teixidor, 1995,
“Literatura Juvenil: las reglas del juego”, Clij 72, 1995eko maiatza, 8-15)
25
Atxagaren hitzaldi hau argitaratu gabe dago. Irakurlearen garrantzia azpimarratzen duen iritzi hau
idazle askok defenditu izan du. Besteren artean, S. Puertolas edo A. Martin-ek (ik. Clij 72, 1995eko
maiatza, 24-28)
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nobela baten irakurketak irrika eta plazer estetikoa eragitea. Literatur ‘kalitatearen’
irizpidepean kritika-kanonak behin eta berriro goraipatutako tituluak gazteei irakur
araztea arras desegokia suerta daiteke, etorkizuneko irakurzale bat gogait baitezakegu.
Batxilergoaren onurak:
Inkestan ikusi ahal izan dugunez, BBBko ikasleak ziren maiztasun handienez
irakurtzen zutenak erdaraz. Euskarari dagokionez ere, maiztasun orekatuena erakusten
zutenak, IEEkoekin batera, beraiek ziren.
Bestalde, esan dezagun bertsozaletasuna Lanbide Heziketan zela nagusi
besteekiko alde nabarmena zegoelarik.
Beraz, ikasketa motak bazuen korrelaziorik irakurketa gustu eta maiztasunean.
Baldintza linguistikoez:
Inkestaren emaitzen arabera, euskaldun zahar ala euskaldun berri izateak bazuen
bere eragina hizkuntza bateko literatura ala bestekoa aukeratzerakoan.
Badirudi euskaldun zaharrek maizago irakurtzen zutela euskaraz erdaraz baino
(nahiz eta euskarazko irakurketan kopuruak oso antzekoak zirela onartu behar den), eta
euskaldun berriek alderantziz. Euskaldun berriak ditugu, aldiz, udan gehien irakurtzen
zutenak.
Bestalde, eredu euskaldunetan egoteak ez zuen erdarazko irakurzaletasuna
gutxitzen. Honi dagokionez, interesgarria izan da betidanik euskalduna izan den
ikastetxeak, hots, ikastolak, erdarazko nobela irakurzaletasuna handiena zuela ikustea.
Horrekin batera, argi dago gurasoen euskara-mailak gurasoen ogibideak baino
eragin handiagoa duela. Guraso elebidunen seme-alabek gehiago irakurtzen zuten
euskaraz; eta alderantziz, guraso elebakarren seme-alabek gehiago irakurtzen zuten
erdaraz.

Azkenik, datu bitxi bat aipatu nahiko genuke: gurasoen ikasketa mailak duen
eraginarena, alegia. Datuen arabera, gurasoen prestakuntza-mailak nobela
irakurzaletasun handiagoa eragiten zuen bi hizkuntzetan, nahiz eta, behin eta berriro
azpimarratu dugunez, nabarmenagoa zen amaren prestakuntza-mailak zuen eragina.
Nobelaren kasuan hori horrela bada ere, badirudi bertsozaletasunean beste
baldintza batzuk ematen zirela. Horrela, seme-alaba bertsozaleen atzean ikasketarik
gabeko gurasoak egon ohi ziren gehienetan. Bukatzeko, olerkiari buruz zerbait
esatekotan, bada olerkiaren kasuan aipagarria suertatzen den ezaugarri bat: olerkizaleen
aita, normalean ikasketa-maila handikoa izan ohi da.
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Nesken nagusitasunaz:
Literatur tradizioan jakina denez, neskek, eta orokorrean emakumezkoek
gehiago irakurri dute. Erdi Aroan nabarmena zen joera honek, XIX. mendean
eskuartean nobela (arrosa, erromantikoa, gehienetan) duelarik irakurtzen diharduen
emakumearen irudira garamatza.
Gure inkestan nagusitasun hau nobela, olerki eta antzerkian ikusi bada (bi
hizkuntzetan gertatzen da hau), ez da hala gertatu “historia/kritika”ri dagokionez.
Badirudi mutilak teoriazaleagoak ditugula neskak baino.
Bestalde, ipuingintzari (eta herri literaturan ere antzera) dagokionez, gauzak
berdintsu dauden bitartean, bertsozaletasunean aipagarria zen mutilen gehiengoa.
Bertso-munduan gertatzen denak zaletasunean du bere islada: azken urteotan, zorionez,
gauzak aldatzen ari badira ere, tradizionalki gizonek menderatu duten ingurunea izan da
bertsolaritzarena.
Hurrengo atalean (1994ko inkestaren azalpenean) ikusiko denez, gizarte-rolak
irakurketa gustuetan azaleratzen dira. Sexu ‘rol’ banaketa horri dagokionez, inkesta
honetan ere ikusi dira ohikoak gertatzen zaizkigun zenbait ezaugarri. Neskek normalean
nobela ‘estatikoak’ dei dakizkiekeenak (psikologikoak, adibidez) mutilek baino neurri
handiagoan irakurtzen zituzten, eta abenturazaletasuna ikasleria guztiaren gustuen
ezaugarri komuna izan arren badirudi neskek sentimendu nobeletara jotzen zutela.
Jarrera horren ondorio izan daiteke, neskak izatea euskal literatura orijinala
gehien irakurtzen zutenak eta aldi berean, gazteleraz ere gehiago irakurtzea. Mutilek,
aldiz, hobeto onartzen zituzten euskarara itzulitakoak26.
Liburuak edukitzearen probetxuak:
Argi ikusi dugu, etxean gero eta liburu gehiago eduki, irakurzaletasunak gora
egiten duela genero guztietan eta hizkuntza desberdinetan.
Beraz, liburuak kalterik ez baina onura ugari ekar diezaioke gazte eskolatuari27.

26

Joera honen adibideak lan honetan zehar aipatu baditugu ere, eman ditzagun zenbait datu. Neskei
gehiago gustatzen zaizkien nobelagileen artean V.C. Andrews (bere irakurleen artean % 90,9a neskak
dira eta % 9,1a mutilak) daukagu zeinaren Flores en el atico edo Petalos al viento nobelak inkestatuen
zati handi batek irakurri dituen). Honekin batera, Di Pego, Sheldon eta Martin Vigil aipa daitezke nesken
gogoko bezala.
Mutilei, berriz, C.Doyle, Lovercraft eta Salgari gehiago gustatzen zaizkie.
Beraz, orokorrean, ekintza nobelak badira gehien irakurtzen direnak, badira neskei bereziki
gustagarriagoak suertatzen zaizkien lanak.
27
2.837 kasutatik 1.176k 0-20 liburu bitartean zituen (%41,45a), 1.118k 20-50 liburu inguru ( % 39,40a)
eta 512k 50 baino liburu gehiago zituen ( % 18,4a).
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Irakurtzen zituzten liburuak non lortzen zituzten galdetzen genienean gogora
dezagun % 22,1ak erosi egiten zituela, besteek, lagunek/familiakoek utzita edo eta
liburutegi desberdinetan lortzen zituztelarik.
Berriro ere krisi garai hauek aipatu behar baditugu ere, badirudi gure artean
liburutegiek duten (ez duten) oihartzuna dela medio, erositako liburuek, etxean
dauzkagunek, ekartzen digutela onurarik handiena.
Euskal Literatura klaseak, planteamendu berrien beharraz.
Beste adituen artean Robert Escarpit-ek28 honako hau esaten du: eskolatik
bakarrik sortu den irakurketak ez duela iraupenik . Badirudi gure artean irakurketamaiztasunak eskolarekin duen lotura gainditu beharreko oztopoa dugula.
Alabaina, oztopoak arrazoi serioak eduki ditzake atzean. Gogora dezagun,
bestela, irakurketaz egin diren ikerlan askotan populazioaren alfabetatze orokorrak
‘irakurketa-estetikoaren’ sorrerarekin duen lotura azpimarratzen zaigula. Hau da, testu
literario bat literarioki irakurri ahal izateko, lehenengo, irakurtzen ongi jakin behar da
eta gure artean pairatzen dugun hizkuntza egoerak, argi dago, populazio zabal baten
artean, irakurketa ‘ funtzionalak’ eragingo dituela luzaroan.
Baina gatozen azterkizun dugun populaziora. Teorian, gazte hauek euskal
alfabetatuen taldekoak ditugu, euskara-maila ona dutenak, eta irakurketa-literarioa
ematekotan, baldintza gehientsuenak beteko lituzketenak.
Hori horrela bada ere, egiten genizkien galderetan Euskal Literaturaz zuten
iritziaz galdetzean, interesgarria ez ezik hezitzailea iruditzen zitzaiela esaten ziguten.
Benetan erantzun bitxia ‘teorian’ literatura gustura irakurtzen duen batengan.
Horrekin batera, euskal literatura klaseei buruzko iritzietan datu deigarriak
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 dago gakoa.

Badirudi, arrazoi asko direla medio (hizkuntzaren egoera, irakaskuntza sistema,
literatur produkzio berriak duen oihartzun eskasa) literatur irakurketa ‘beharrezkoa’ edo
‘mesedegarria’ dela baina ez “erakargarria”.
Uste dugu, noizbait euskal literatura klaseak eman ditugunok askotan eduki
dugula agindutako (agian hemen dago arazoa) irakurgai askoren gainean zalantza
mordoa, edo halakorik gertatu ez denean, askotan ikusi dugu gure ikasleek ‘behartuta’
irakurtzen zutela, ez gustura.
28

La faim de lire, Unesco,Paris, 1973
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Eta, egia esatekotan, arazo nagusiena hau delakoan gaude. Baldintza berriak
lortu behar ditugu (irakurgaien eskaintza gaurkotu eta zabaltzetik hasiz)
irakurzaletasuna ikasleengan indar dadin .
Segur aski, gauza hauetan errezetak ematen hasteko pertsona egokienak ez gara,
baina gure iritzi apalean, badira bi alderdi gutxitan kontsideratzen direnak:
a)
Batetik, irakurketaren bigarren alderdia idazketa dela gogoratzea .
Irakurketa bera sorkuntza lana izanik, banaezinezko bikotea suertatzen dira irakurketa
eta idazketa (ildo honetatik doaz Harreraren Estetikan eta Post-estrukturalismoaren
baitan azken lanak.)
Hori horrela izanik, sorkuntza bultzatzea laguntza handia izan daiteke
irakurzaletasuna ikasleengan pizteko29.
b)
Bestalde, ikasketa-programetan hain ezagunak zaizkigun testu-azterketa
sakon etengabekoek badirudi askotan irakurketa bete beharreko fitxa didaktikoetara
mugatzen dutela, irakurketaren beraren helburu behinena ahaztuz : irakurriz gozatzea.
Hemen adierazi nahi duguna 1992an Frantzian Pennac-ek argitaratu zuen
Nobela bat bezala liburuan esandakoaren ildotik doa30. Bertan, Institutuko irakasle den
autore honek, irakurketa literarioa benetan garatu dadin zenbait gomendio ematen du,
eta, besteak beste, irakurlearen eskubideekin dekalogo bat idazten du.
Dekalogoan aipatzen den lehenengo eskubidea “EZ IRAKURTZEKO
ESKUBIDEA” harrigarria delarik, sakonean, askotan gure buruei egindako galderei
erantzuten saiatzen diren proposatzen interesgarriak eskaintzen dizkigu.

29

Iritzi honetakoa da Schüking bere liburuan. Hau horrela izanik gazte eskolatuen artean antolatzen diren
lehiaketa eta idazketa-ikastaroei onuragarriak iritzi dakieke.
30
Pennac, D.,1993, Como una novela, Bartzelona, Anagrama
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6.b) Ikerketaren bigarren zatia: 1994ko inkesta.

1990ean inkestatu genituen ikasleen jarraipena egiteko asmoz, 1994an bigarren
inkesta bat egitea erabaki genuen. Kasu honetan hautatutako lagina, beraz, lehenengo
laginetik ateratakoa zen. Hasiera bateko 3.000 ikasletik 700 agertu ziren prest
ikerketarekin aurrera jarraitzeko eta hauei igorri genizkien inkestak.
1994ko lagina osatzen zuten ikasleen gehiengoa ikasketa unibertsitarioak
burutzen ari zen eta gure xedea beren irakurzaletasunaren bilakaera jakitea zen.
Aurreko atalean bezala, tesi honen bigarren liburukirako utzi dugu inkestaren
deskribapen teknikoa (lagina, tabulazioa, esleipena,...).

6.b.1) 1994ko INKESTA: Galderen deskribapena.
Aurreko inkestaren galdesortaz gain, 1990ean Ministerio de Cultura-k burutu
zuen Equipamientos, prácticas y consumos culturales de los españoles azterlana
erabili genuen bigarren saio honetarako. Galdesorta 6 multzotan banatu genuen:
• Irakurketa-ohiturak.
• Liburuen eskuraketa.
• Zaletasun eta lehentasunak.
• Irakurketaren ondorioak.
• Aisialdia eta kultur kontsumoa.
• Gizarte-jarrerak.
• Sailkapen datuak.
Lehengo galdera-multzoan irakurketa-maiztasunari buruz 1990eko inkestan
azaltzen ziren erantzun anitzeko galderak egin genituen, baina oraingo honetan,
maiztasun hori narratibazko generoei zegokien soilik. Udan irakurritako liburuei
buruzko galdera ez zen aldatu. Halere, lehenengo sail honetan bi berrikuntza sartu
genituen: batetik, gehien gustatu zitzaizkien hiru nobelei buruzko fitxa batzuk betetzeko
eskatzen genien bertan jartzen genizkien itemei erantzuteko eskatuz; bestetik,
irakurketa-ohituretan jazotako bilakaera eta motibapenak neurtzeko galdera bat jarri
genien. Fitxa hauetan, irakurketari berari buruzko hurbilpen handiagoa lortu nahi
genuen, inkestatuaren erantzun aktiboei bide emanez.
Liburuak nola eskuratzen dituzten jakiteko bost galdera egin genizkien, bertan,
eskuraketa-modu desberdinen artean hautatzeko eskatuz.
Zaletasun eta lehentasunei zegokien galderan, aurreko inkestan egin zen
modura, gogokoen zituzten nobela-motei buruzko galderak eta nobela bat
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aukeratzerakoan kontuan hartzen ziren alderdiei buruzkoak aztertu nahi izan genituen.
Honekin batera, balizko nobela-tituluei buruzkoa baztertzea erabaki genuen, beroni
emandako erantzunak ez baitziren hain erraz interpretatzen. Azkenik, gogokoen zituzten
autoreei buruzko galderak euskaraz idazten dutenak ez ezik beste hizkuntzatan
(gazteleraz batik bat) idazten dutenak ere barneratzen zituen.
Irakurketaren ondorioei zegokien galdera-multzoan, inkestatuak berak
irakurketa-ondorioei buruz zuen iritzia neurtzeko erantzun anitzeko galderak egin ziren.
Beste galderek irakurketak sor ditzakeen gizarte-harremanak neurtu nahi dituzte.
Harreman-sare honetan bi alderdi hartzen ziren kontuan: egungo harremanak edo dei
daitezkeenak, eta irakurketak sortarazitako elkarrizketei buruzkoak. Hauen ondoan,
lehenengo irakurketen eragin eta nolakotasuna neurtu nahi izan ditugu.
Irakurketaz bat, inkestatuek aisialdirako orokorrean zituzten zaletasunak ikusi
nahi izan genituen, jarduera hauek bakarrik ala taldean burutzen zituzten galdetuz.
Era berean, bigarren inkesta honetan, interesgarri iritzi genion egungo kulturatestuinguruan eta etorkizunekoan inkestatuak bere burua nola ikusten zuen adierazteari.
Egungo kultura-testuinguruari buruz inkestatuaren bizitokiaz eta desioko lituzkeen
bizilagunez egiten genion galde. Etorkizunerako asmoak neurtzeko hiru galdera
desberdin egiten genizkien dikotomia desberdinetan aukerak egin zitzaten: denbora
librea/dirua; jarduera garrantzitsua/jarduera lasaia eta lan propioa/ziurra. Era berean,
desioko zuketen bikoteari buruz eta gurako zituzketen seme-alabei buruz itauntzen
genien.
Galdera-multzo berean inkestatuaren jarrera gizartekoia edo ez-gizartekoia
neurtzeko balizko egoera batzuei buruz egin genien galde. Bertan, inkestatuak arau
konbentzionalak eta berezko arau moralen artean egin behar zuen aukera. Puntu
honekin amaitzeko, egungo Euskal Herriko arazo nagusienez egin genien galde eta
beraien ustez lehenbailehen konpontzea merezi zutenez. Modu honetara, inkestatuen
gizarte-nortasunaz datuak lortu genituen.
Sailkapen-datuei dagokienez, gehienak aurreko inkestan lortuak genituenez,
oraingo honetan jarraian datozenei buruz bakarrik egin genien galde: egungo jardueraz,
bizitokiaz, egunkari-irakurketaz eta erlijioaz.
Berriro diogu, bigarren inkesta honen berri zehatzagoa edukitzeko, ikus bigarren
liburukian datozen kopia eta deskribapena.
1994ko inkestaren emaitzak:
6.b.2) IRAKURKETA-OHITUREZ:
Irakurketa-ohiturari buruzko galderak oso ugariak eta mota askotakoak izan
daitezke. Gure xedeak maiztasuna (lehenengo galdera), maiztasun horren atzean
leudekeen arrazoiak: denbora falta, etab. (bigarren galdera) eta denbora libre gehien
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duten garaian, hots, udan, ohitura horiek zertan gauzatzen diren argitzea izan zen
(hirugarren galdera).
a) Maiztasuna:
Adinak gora egin ahala, irakurketa-ohitura gutxitu egiten da. Ikasleen
erantzunak kontuan hartuz, gutxiago irakurtzen zuten guztiek 1994an 1990ean baino.
Jaitsiera hau, bereziki nabarmena da euskarazko irakurketetan: 94ko inkestan
dakusagunez, maizen ematen den irakurketa erdarazkoa da, batez ere nobelaren kasuan.
Ipuinen aldetik, euskara eta gaztelerazko datuak orekatuago badaude ere, nabarmen
igotzen da erdaraz inoiz irakurtzen ez dutenen kopurua 1990etik 1994ra.
Honekin batera, guztiz adierazgarria da jaitsiera hau euskarazko irakurketetan
ematen dela batik bat: erdarazkoari dagokionez, desberdintasunak ez dira hain handiak.
Nobelak ipuinak baino maizago irakurtzen dira guztien artean (hala ere, gaztelerazko
ipuinen irakurketa urriagoa da). Beraz, urteak aurrera joan ahala (eta ertainetatik irten
eta gero), gutxiago irakurtzen da euskaraz. Adin horietan (18-22) erdarazko irakurketen
nagusigoa duda ezinezkoa da. Hona hemen taulak:

egunero
ast.zenbait aldiz
hilean zenb.aldiz
inoiz ez

Nob.eusk 94
1,6
18,6
58,5
21,3

Nob.gazt.94
13,7
30,8
45,1
10,4

Nob.eusk.90
8,2
25,7
56,3
9,8

Nob.gazt.90
14,4
32,2
42,2
11,1

Horretaz gainera, honako hau esango dugu aldagai desberdinen eraginaz
nobelen/ipuinen irakurketan:
- Neskek maiztasun handiagoz irakurtzen zuten nobela euskaraz nahiz erdaraz
(euskarazko kasuan egunero irakurtzen zutenen artean % 2,8a emakumezkoek osatzen
zuten eta % 0a gizonezkoek; gazteleraz kasu berean, %18,7a eta %8,4a dauzkagu).
Sexuen arteko desberdintasunak orekatuagoak dira ipuinei dagokienez, eta bereziki
gaztelerazko ipuin-irakurketan. 1990eko inkestatik 1994ra mutilen nobela-irakurketa
maiztasuna da bereziki jaitsi dena.
- Adinaren aldetik adinak gora egin ahala (+20), nobela gutxiago irakurtzen
zuten euskaraz/erdaraz. Gaztelerazko ipuinen kasuan emaitzak parekatuxeagoak dira.
-Ikasleak goi-mailako ikasketak jarraitzen baditu nobelaren irakurketamaiztasuna handiagoa da, aldiz, ikasketarik ez jarraitzeak ipuinen irakurketa igotzen du
(bereziki gaztelerazkoa). Honekin batera, aipatzekoa da letretako ala zientziatako
ikasketak jarraitzeak ez duela berarekin irakurketa-maiztasuna handitzen. Zerbait
azpimarratzekotan inoiz irakurtzen ez dutenen letretako ikasleen gehiengoa
azpimarratuko genuke.
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-Euskaldun zaharra izateak euskarazko irakurketa bultzatzen duela esan daiteke
(egunero irakurtzen zutenen artean %2a euskaldun zaharra zen eta %0a euskaldun
berria) nahiz eta puntu honetan esan beharra dagoen, euskaldun zaharra izateak ez zuela
erdarazko irakurketa eragozten: erdaraz egunero irakurtzen zutenen artean % 15,2a
euskaldun zaharra zen eta % 6,5a euskaldun berria (beraz, zalantzazkoa da aldagai
honen eragina 94ko inkestan)
-Ikasketarik gabeko amen seme-alabek maiztasun handiagoz irakurtzen zutela
(bereziki euskaraz).
- Aitaren ogibideak ez duela aparteko eraginik (nahiz eta, nobela astean zenbait
aldiz irakurtzen dutenen artean langileen semeak diren nabarmen nagusi). Euskarazko
ipuinen irakurketari begiratuz, ogibide profesionalak dituzten aiten seme-alabak
askozaz ere gutxiago irakurtzen dute.
Maiztasunari dagozkion datuotan bada kontuan hartu beharreko alderdirik.
Jakina da, inkesta gehienetan arazo edo ohitura kulturalei dagozkien emaitzak goitik
(direnak baino altuagoak, alegia) kontsideratzeko joera dagoela: balio sozialak, status
eta ospe kontuak baitaude atzean. Hau horrela izanik, pentsa dezakegu norbaiti zenbat
edo zein maiztasunez irakurtzen duen galdetzen diogunean, lehenago aipaturiko jarrera
horiek medio, errealitatea pixka bat aldatzeko joera eduki dezakeela.
Halere, Olivier Donnat-en iritziz (“Les Français et la lecture: un bilan en
demi-teinte”, Cahiers de l´économie du livre 3, 1990eko martxoa, 57-70) gaur egun
liburuak duen legitimaziorik ezak irakurketaz balore errealagoak lortzea ahalbidetzen
du.
b) Maiztasun horren atzean dauden arrazoien azalpena:
Irakurtzeko, lehenengo eta behin, denbora librea eduki behar da. Hori izan zen
argitu nahi izan genuena: 1994an (gehienak unibertsitatean zeudenean) 1990ean baino
(ertainetan zeudenean, beraz) denbora libre gehiago ala gutxiago zeukan.
Hauexek izan ziren erantzunak:

Berdintsu
Denbora gehiago
Denbora gutxiago

%19,2
%35,7
%45,1

Irakurtzen denbora gutxiago pasatzearen arrazoia denbora librearen falta zen eta
gehiago pasatzen zutenak zaletasuna zutelako zen.
c) Udako irakurketak:
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1994ko udan irakurritako liburuak
1990eko udan irakurritako liburuak
1-Behi euskaldun baten memoriak Saturno (A.Urretab.izkaia)
(B.Atxaga)
2-OBB (B.Atxaga)
Sugeak txoriari begiratzen dionean
(B.Atxaga)
3-Babilonia (J.M.Irigoien)
Ehun metro ( R. Saizarbitoria)
4-El clan del oso cavernario (J.Auel)
Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian
(B.Atxaga)
5-Narrazioak (Sarrionandia)
Izurri berria (G.Garate)
6-El médico (N.Gordon)
It (S.King)
7-Cuentos de Eva Luna (I.Allende)
Obabakoak (B.Atxaga)
8-Los Pilares de la Tierra (K.Follet)
Hamasei egun Urgainen (J.A.Loidi)
9-Viven (P.Read)
Bi anai (B.Atxaga)
10-No sin mi hija (Madhmoody)
Goizuetako ezkongaiak (G.Garate)

1994ko udan irakurritako autoreak
1-B.Atxaga(1)
2-A.A.Vázquez Figueroa *
3-I.Allende(14)
4-S.King(2)
5-J.Auel(26)
6-J.M.Irigoien(17)
7-J.Sarrionandia(18)
8-N.Gordon *
9-A.Christie (4)
10-G.García Márquez*

1990eko udan irakurritako autoreak
B.Atxaga
S.King
G.Garate
A.Christie
A.Urretab.izkaia
R.Saizarbitoria +
W.C.Andrews
J.Verne +
A.Lertxundi
Kirikiño+

* 1994an bakarrik agertzen diren autoreak
+ 1990ean bakarrik agertzen diren autoreak
( ) 1990eko ranking-ean zuen postua.

Zerrenda hauek begiratu ondoren zera esan daiteke:
c.1) 1994ko zerrendan 10 liburutatik 6 gazteleraz daude, 1990ekoan hamarretik
bat. Beraz, gaztelerazko irakurketen gorakada da aipagarriena.
c.2) 1994ko zerrendan berriak diren autore guztiak “erdaldunak” dira, edo
hobeto esanda, gazteleraz argitaratzen dute: Vazquez Figueroa, Noah Gordon eta García
Márquez. Horrezaz gainera, badira zerrendetatik desagertu diren zenbait autore eta
1990ean bakarrik agertzen zirenak: R.Saizarbitoria, J.Verne, A.Hitchcock, Kirikiño,
Goscinny, E.Blyton, I.Zabaleta, M.Ende, Txillardegi, Gereño, M.Gripe eta M.Zarate.
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Desagertze eta nobedade hauetan, fantasiatik errealismoranzko bira ikus daiteke,
eta zentzu honetan, misteriozko nobelek behera (Hitchcock, Blyton,..) egiten duten
bitartean, gai soziala eta existentziala duten nobelek gorantz egiten dute. Bestalde,
desagertu diren autore horien artean, batzuk bereziki adin gazteetarako edo 11-13 urte
artekoentzat egokiak direnak ditugu (Blyton, Goscinny) eta beste batzuen kasuan,
euskaldunenean batik bat, eskolarekin lotutako irakurketa bat soma daiteke 1).
c.3) Atxagaren nagusigoa nabarmena da bi kasuetan. 90eko zerrendan 10
liburutatik 4 Atxagarenak badira, 1994koan 10etik 2. OBBen gorakada aipatzekoa da
1994ko zerrendan. B.Atxaga da ranking-ean bere lekuan mantentzen den euskal autore
bakarra, besteek fluktuazio nabarmenak izan baitituzte.
c.4) Zaletasunen artean badira sexuaren araberako desberdintasunak. Nesken
gogokoak dira : B.Atxaga, I. Allende, J.M. Irigoien, N. Gordon, A. Chiristie eta G.
García Márquez. Mutilen gogokoak: S.King eta J. Auel. Horretaz gainera, autore
beraren kasuan, Atxagarenean adibidez, badira sexuek desberdintzen dituzten
zaletasunak: BEBMen zaletuak %16,7a neskak ziren bitartean %1,4a mutilek osatzen
zuten. OBBen kasua guztiz kontrakoa da: zaletuen %8,1a mutilak ziren eta % 4,6a
neskak.
Era berean, udan irakurritako liburu-kopuruak bazuen emaitza desberdinik:
irakurzaleenen (lau liburu baino gehiago irakurri dituztenak) eta zaharrenen (+20 urte)
gustukoena BEBM bazen, OBB gazteenen eta gutxiago irakurri zutenen gustukoa zen.
Sexuen araberako zaletasun topiko hauek (neskek psikologiaranzko eta
sentimenduetaranzko joera handiagoa, mutilek, aldiz, abentura eta errealismoranzkoa),
Patrick Parmentier-ek ere baieztatu egin ditu (1988:131).
Bere hitzetan,
intimismo/dokumentu dikotomia hori gehiago dagokio rol sozial bati, sexuen berezko
ezaugarri bati baino. Hau horrela izanik, adibide bat jartzekotan, esan dezagun lan
egiten duten emakumezkoek joera errealistagoa dutela besteek baino.
c.5) Adinak gora egin ahala gehiago irakurtzen dira: A.Vázquez Figueroa, S.
King, eta J. Sarrionandia. Gutxiago: B.Atxaga, I.Allende, eta A.Christie.
c.6) Honekin batera, aipatzekoa da zerrenda honetan ez dagoela azken hamar
urteetan argitaratzen hasi den autorerik (J.Garzia, J.L.Zabala, I. Mujika Iraola, A.
Iturbe, etab.. luze bat) ez eta itzulpenik ere. Badirudi nobedadeekiko ardura eta
zaletasun gutxi ikusten dela hor. Informazio falta ala kuriositaterik eza?
c.7) Halere, udako irakurketek, plazerari ez ezik , beste arrazoi eta helburuei
erantzun diezaiekete. Hau argitzeko, titulu konkretu horiek irakurtzera nork bultzatu
1

Kirikiñoren Bigarren Abarrak dugu hemen kasurik paradigmatikoenetakoa. Argitaratu zenean arrakasta
urria eduki bazuen (ik. I.Sarasolaren Euskal Literaturaren Historia), 1956an Euskaltzaindiak bizkaieraz
eta gipuzkeraz argitaratutako edizioak, eta bereziki, 80ko hamarkadatik hona Elkar argitaletxean
egindako 9 berrargitalpenak (26.000 ale saldu dira guztira) irakaskuntzak liburu honen arrakastan
edukitako pisuaz hitz egiten digute.
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zituen jakin izan nahi genuen. Gure ikerketaren helburuen artean, eskolak bultzatutako
irakurketen onura eta kalteak argitzea zelarik “Irakasleek bultzatutako irakurketa/ beste
norbaitek gomendatutakoa” dikotomiaren artean aukeratzeko esan genien.
Erantzunak interesgarriak suertatu dira: orokorrean udako irakurketa gehienen
atzean ez dago irakasleen gomendiorik. Hau erdarazko tituluetan nabarmena bada,
euskarazkoetan kontrakoa gertatzen da, zenbait gora beherarekin. Udan irakurritako
tituluen artean hogeita bi titulutatik 5 bakarrik daude euskaraz: BEBM, OBB, Babilonia,
Narrazioak eta Errebeldeak. Atxagaren lehenengoa “bestek gomendatuta” irakurri
bazuten ere, bigarrenaren (OBB) kasuan, desberdintasunak ez dira hain nabarmenak.
Argiagoa da J. Sarrionandiaren liburuaren kasua: gehiengo handi batek irakasleek
gomendatu gabe irakurri zuela aitortzen baitzuen. Beste biei dagokienez, irakasleen
iradokizunak daude atzean. Benetan deigarria da adinak aurrera egin ahala
irakurzaleenen artean J. Sarrionandiak duen harrera ona.
c.8) Aurrekoarekin bat, irakurzaletasunak kultura-ekintzetan eta moralean
eraginik baduen neurtu izan nahi dugu inkestarekin. Zentzu honetan, musika kontuetan
izan ezik (irakurzaleenek ez zuten “musika klasikoa” derrigorrez gogokoen), beste
hainbat ekintzatan, hala nola, eskulan artistikoetan edo eta idazteko zaletasunean
badago korrelaziorik: irakurzaleenek eskulan eta ekintza artistikoetarako zaletasun
handiagoa zuten bakarrik nahiz lagunekin zeudenean.
Bestalde, gehiago irakurtzen zuten mutilak handizale eta diruzaleagoak ziren:
nahiago zuten diru asko ematen zuen lan bat denbora libre gehiago eskaintzen ziena
baino. Nesken artean irakurzaletasunak ez zeukan norabide honetako eraginik.
Gehiago irakurtzeak lan propiorako joera handitzen du, lan-segurtasunaren
kaltetan.
Jarrera linguistikoei dagokienez: bi sexuetan gero eta gehiago irakurri hainbat
eta euskararen defentsa handiagoa: irakurzaleenei gazteleraren galera ez zitzaien
gehiegi ardura.
6.b.3) IRAKURKETA-GUSTUAK.
Inkestatuak zituen gustuak argitzeko asmoz, titulu/autore nahiz nobela-mota
desberdinei zegozkien galderak egitea erabaki genuen. Horretarako, bi galdera egin
genizkien: bata OHO bukatu zutenetik gehien gustatu zitzaizkien narratibazko liburuez
(laugarren galdera) eta gogokoen zituzten nobela-motez bestea (hamargarrena).
a) Nobela gogokoenak:
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Nobela gogokoenak2
Autore gogokoenak
OBB (B. Atxaga)
B.Atxaga
Behi euskaldun baten memoriak (B. J.M.Irigoien
Atxaga)
Babilonia (J.M. Irigoien)
I.Allende
Los pilares de la tierra (K. Follet)
P.Aristi
La casa de los espíritus (I. Allende)
A.Vázquez Figueroa
El señor de los anillos (J.R.R. Tolkien)
S.King
Kcappo :tempo di tremolo (P. Aristi)
K.Follet
Viven (Madmoody)
J.Auel
El nombre de la rosa (U. Eco)
J.Tolkien, J.R.R.
Exkixu (Txillardegi)
N.Gordon
a.1) Nobela gogokoenen artean erdiak euskaraz daude eta beste erdiak erdaraz.
Hauen artean, aipagarriak dira Exkixu eta Kcapporen kasuak, Txillardegi ez baitzen
udan irakurritakoen artean agertzen, eta halere, gogoko baitzuten. Sendotutako gustuez
ari garela dirudi.
a.2) Sexuari dagokionez, nobela gustukoenen egileei begiratuz, neskek gogoko
zituztenak nabarmen: J.M. Irigoien, Allende, Follet, Txillardegi. Mutilen gogokoenak
dira: Aristi, J. Auel, Tolkien eta Vazquez Figueroa.
a3) Gustu hauen artean, badira zenbait desberdintasun adierazkor, segun eta
inkestatua goi mailako karrera bat egiten ari zen ala ez. OBB goi mailako ikasleen
gogoko bazen, BEBMen kasuan desberdintasunak ez ziren hain handiak. Ikasle
unibertsitarioen gustukoak ziren bereziki: OBB, Babilonia, El nombre de la rosa,
Narrazioak . Alderantziz gertatzen da: El señor de los anillos, Exkixu, 110 Streeteko
geltokia, No sin mi hija, Chaman, Gizona bere bakardadean, Izurri berria,...
Nobela hauetan deigarriena suertatu zitzaiena nobelaren beraren edukia izan zen
gehienetan, gertutik zerraiolarik pertsonaien berezkotasunek eragindako harridura eta
lilurak. “Egitura” eta “hizkuntza” bezalako alderdiek pisu gutxi zuten gehienetan,
gaztelerazkoetan, batik bat.
a.4) Nobela gogokoenen zerrenda hau begiratuz, lehen esan dugun bezala, egun
munduan best-sellerrak3 direnen presentzia da azpimarragarria. Baina hori bakarrik ez,
2

Zerrenda honetako euskal tituluen artean gure artean “best-sellerrak” izan daitezkeenak dira nagusi:
OBB-ek , 1995eko abendura arte, 11 argitalpen izan ditu eta 37.232 ale saldu dira; BEBMek 36.000 ale
eta 13 argitalpen; Babilonia-k (1989) 11 argitalpenekin 24.000 ale saldu ditu; Kcapo-k 8 argitalpenekin
23.295 ale saldu ditu eta Txillarldegiren Exkixu-k (1988) 5 argitalpenekin 6.000 ale saldu ditu. Azken
titulu honen kasua berezia da, nobelaren helburu eta (zio) politikoa ikusirik, literatur mota honek zenbait
inkestaturengan duen harrera ona adierazten baitu. Inkestetan ikusi denez, ia guztien atzean eskolatik
eragindako irakurketa dago.
3
Halere, horrelako lan batek, gure ikerketa asmoaren muga eta zereginak aisa gaindituzko
lituzkeelakoan, zerrenda horietan azaltzen diren liburuen argitaletxe eta argitalpenei begirada bat besterik
ez diegu eman . Prozedura honi esker irakurketa-gustu horietan marketing kontuek duketen pisua
azaleratu besterik ez dugu egin. Azken batean, La casa de los espíritus liburuaren bi milioi ale (1995eko
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zerrenda horretan azaltzen zaizkigun gaztelerazko bost titulutatik hiruk film
arrakastatsuei eman diete bide. Agi danez, gure irakurle gazteek ere horrelako
egokitzapen zinematografikoek izaten dituzten merkatu-eraginei erantzuten zieten.
Orokorrean, gogokoen dituzten nobelekin osatutako zerrenda horretan,
hirurogeiko hamarkadaren ostean inguruko herrialdeetako nobelagintzaren, hau da,
Frantzia, Italia eta Espainiako nobelagintzaren ezaugarri komuna den
narratibitateranzko bira suma daiteke. J. Barth-en4 aburuz, errealismo/fantasia,
esperimentalismoa/konpromezua,…bezalako
dikotomiak
eten
egiten
dira
modernitatearen amaieran sortzen den nobelagintza postmodernoan, eta , 70eko
hamarkadaz geroztik, nobelak irakurleria zabalago batengana iristeko egiten dituen
ahaleginak abangoardia modu berritzat hartuak izan dira.
a.5) Gogoko nobela horien harreran bazen alderik irakurleak sentitzen zituen
emozioetan, liburua euskaraz ala erdaraz zegoenean: gehienetan, gazteleraz buruturiko
udazkeneko datuak dira) salduak direla jakiteak gure irakurlego gaztea norabide orokor horien ildotik
dabilen seinale da. Honekin batera, aipagarria da, gogokoen dituzten lehenengo 10 tituluen artean
filmdun bi nobela egotea: mass-medien garai hauetan zineak irakurketa bultza dezakeela jakina baita.
Hona, zerrenda horretako tituluak bakoitzaren argitaletxe eta argitalpenak kontuan hartuz:
(ISBN CD ROM: 94-5-31)
1- Bernardo Atxaga : OBB (Erein (11.a 1995ean); Ediciones B (hiru sail desberdinetan, Círculo)
(Euskal Literaturako “best-sellerra”. 19 itzulpen,...)
2.- Bernardo Atxaga: Behi euskaldun baten memoriak (Pamiela, 13.a 1996ean) Gazte-Literatura.
Gazteleraz: SM argitaletxeak 12 argitalpenekin 110.000 ale salduak ditu; Círculo: 30.000 ale
salduak.
3 Isabel Allende: La Casa de los espíritus: (Plaza & Janés: hiru sail desberdinetan: Ave Fénix
Mayor (4.arg.); Ave Fénix (11.arg.); Literaria (29.arg.); Círculo de lectores: (14.arg.) (Bestseller nabarmena. Liburuaren gaineko filma dauka. Eduki erromantiko/historikoa).
4-Ken Follet: Los pilares de la tierra (Plaza & Janés: hiru sail desberdinetan: Exitos ((16.arg),
Exitos (1.goa); Jet (7.arg); Círculo de Lectores (14.arg.)) Historikoa.
5- Juan Mari Irigoien: Babilonia (Elkar, 11.a 1995ean) (Neorruralismo historikoa)
6- J.R. Tolkien: El señor de los anillos (Edhasa: hiru aletan 8 argitalpen; Minotauro berdin 25
argitalpenetik gora; Círculo 44 argitalpen): Fantastikoa.
7-Pako Aristi: Kcappo (Erein, 8.arg 1995ean) Neorruralismo errealista.
8-Read: Viven (Círculo: 4.arg; Noguer 77.arg.; Ed. B, 6 arg.) Dokumentu Historikoa. Film bat
dauka.
9- Pello Zabaleta: 110 Streeteko geltokia ( Susa 2 argitalpen; Elkar; 12.a 1995ean) Nobela
Beltza. 29.000 ale salduak. Irakaskuntzan izugarri ongi funtzionatu duen liburua eta 1990eko
inkestetan jadanik arrakastatsu azaltzen zena.
10-J.Auel: El clan del oso cavernario (Círculo 1.arg.; Maeva, 2.arg....) Historiko-Fantastikoa.
4

Barth, J., 1982, The Literature of Exhaustion and the Literature of Reflenishment, Northridge
(California): Lord John´s Press
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irakurketak gehiago hunkitzen zuen irakurlea, emozio eta asaldapen ugari izaten zuela
onartuz (amorrua, pena, emozioa, tentsioa,... horrelako adjektiboak maiz ikusten
genituen liburuon irakurketa definitzerakoan). Euskarazkoak, aldiz, ez zuen, gehienetan
bederen, emozio biziegirik eragiten (irakurketa atsegin eta sentiberatzat zeukaten
berau). Emaitzak esanguratsuak dira:

Sentimenduak
atsegina
barregura
tentsioa
beldurra
nazka
sentiberatasuna
amorrua
pena
emozioa
asaldapena
aipatutako ezer ere
ez

Denera
80,9
20,8
47,2
16,5
16,7
65,0
36,1
52,8
68,5
25,1
0,9

Gazteleraz
79,6
21,1
54,5
21,1
23,1
67,2
43,1
58,5
73,6
30,1
0,7

Euskaraz
83,2
20,4
34,1
8,4
5,4
61,1
23,4
42,5
59,3
16,2
1,2

Bestalde, esan dezagun, euskarazko irakurketa bera erdarazkoa baino “zailagoa
edo astunagoa” iruditzen zitzaiela5: OBB edo Babilonia bezalako liburuez zioskuten
bereziki hau (Atxagaren BEBMek, berriro ere, joera honi ihes egiten zion).
Euskarazko irakurketek, halaber, nahiko berdintsu uzten zuten irakurlea: liburua
irakurri ondoren garatutako emozioez galde egin genienean, gaztelerazko irakurketek
“inpaktu” handiagoa dutela egiaztatu genuen. Gehienek, gazteleraz irakurri ondoren
“adoretsu edo egonezinik” geratzen zirela aitortu ziguten bitartean, euskaraz irakurri
ondoren gehiengoa “ezaxola” geratzen zen.
a.6) Honekin, bada desberdintasunik gogokoen dituzten nobela hauetan, nobela
horren irakurketa eragin duena kontuan hartuz: euskarazko irakurketa eskolak
eragindakoa da nabarmen eta aurreko puntuan adierazitako emozio eta hunkidura falta
hori kontsideratuz, argi dago eskolan agintzen ditugun irakurgaiekin ez dugula askotan
asmatzen. Eskolako zirkuitutik aterako litzatekeen bakarrenetakoa B.Atxaga genuke:
BEBM liburuaren kasuan eskolak izandako eragina ez da hain zuzena eta ohiko
zirkuluetatik eragindako irakurketa normalizatuagoa dirudi: lagunak eta inguruneak
eragindakoa, alegia. Azkenik, esan dezagun, kritikaren eragina orokorrean ahula bada

5

Orokorrean euskarazko testuak irakurtzeko dituzten oztopoek Siadeco-k 1996an Egunkariarentzat
eginiko inkestan ondoriotutakoa gogorarazten digute: gaitasun linguistiko altua izan arren, ikasleok ere
hobeto, errazago, alegia, moldatzen direla gazteleraz.
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ere, Atxagaren kasuan baduela beste autoreetan ez duen presentziarik: argi dago idazle
honek komunikabideetan duen pisuak baduela bere oihartzuna euskal irakurleen artean6.
b) Nobela-mota desberdinekiko zaletasunak:

1994ko emaitzak
abenturazkoak
59,3
misteriozkoak
50,3
arazo soziopolitiko.
44,5
historikoak
38,5
existentzialistak
31,3
poliziakoak
27,5
erotikoak
19,2
zientzia fikziozkoak
18,7

1990eko emaitzak
misteriozkoak
68,3
abenturazkoak
67,8
poliziakoak
35,5
historikoak
24,6
zientzia fikziozkoak
19,1
erotikoak
17,5
arazo soziopolitiko.
16,4
existentzialistak
14,8

Badirudi adinak gora egin ahala, nahiz eta abentura7 eta misteriozko nobelekiko
zaletasunak iraun, giza arazoei dagozkien argumentuak dituztela atseginago gazteek.
Topologikoki errealismoranzko joera da poliki-poliki gailenduz doana. Nobela
historikoek eutsi egiten diote (94ko rankingeko lehenengo hamaika postuak begiratuz
gero, hauetatik sei, nobela historikoak ditugu) eta zientzia-fikziozko nobelek zaletuak
galtzen dituzte.
Datu hauek adituek diotenarekin bat datoz. Ikerketen arabera (ik. Pérez AlonsoGeta, P.M.: 1993), haurtzarotik gaztarora komikiarekiko eta zientzia-fikzioarekiko
zaletasuna gutxitu egiten bada ere, abenturarekiko lilurak iraun egiten du8.

6

Atxagak berak elkarrizketa askotan esandakoa da “bere irakurlegoa egin behar izan duela”. Egile honek
jendaurrean sortzen duen lilurak esplikatuko luke orain artean 2.000 baino hitzaldi gehiago eman izana
edo eta tesiaren hurrengo atalean azalduko denez, euskal egunerokotasunean lortu duen presentzia eta
protagonismoa.
7
Abenturazko nobelak gustukoenetakoak dira 1990eko eta 1994ko inkestetan. Nobelen edukien arteko
banaketa hau zilegi den ala ez zalantzazkoa bada ere, duda ezinezkoa da gustukoen dituzten nobeletako
askok abentura ukitua dutena. Halere, abenturarekiko grina galtzen ez bada ere, 94ko ranking-eko
abentura asko 90ekoak baino errealistagoak dira, ikutu existentzialista nabarmena dutelarik: Vázquez
Figueroa, B. Mahmoody, P. Read edo Z. Mushew-enak, esate baterako. 90eko zerrendan, ostera, abentura
fantastikoak ugariagoak ziren: J. Verne, J.R.R. Tolkien edo M. Ende, kasu.
8
Laur urtetan jokabideak aldatu egin ziren eta 90ean nobela gehien irakurri zuten inkestatuek
misteriozkoak bazituzten gogokoen, 94ko inkestan nobela gutxien irakurri zutenen gogoko izatera pasa
ziren.
Halere, misteriozko nobelekiko zaletasuna ez da erabat desagertzen, eta 94ko autoreen rankingean badu bere lekua, nahiz eta oraingoan eraberritua: argumentu konplexuagoak eta pertsonaien garapen
psikologikoa sartuz. 90eko autore guztietan jaitsiera suma daiteke rankingean, zaletasunik eza
nabarmenagoa delarik intrigazko nobelagileen artean( A. Christie eta, bereziki, E. Blyton, A. Hitchcock,
G. Garate eta X. Gereño), beldurrezkoen artean baino (S. King-en kasua lekuko). Honekin batera, autore
berriak azaldu dira 94ko emaitzetan: R. Cook, T. Harris eta U. Eco, eta azken hauen nobelak
misteriozkotzat jo badaitezke ere, bertan, fantasia, garapen psikologiko, sozial edo historikoaz
zipriztintzen da.
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Bereziki nesken gustukoak diren nobela motak existentzialista/psikologikoak
dira. Mutilek gogokoen dituztenak: abenturazkoak, zientzia fizkiozkoak eta poliziakoak.
Goi-mailako ikasketak jarraitzen zituztenek arazo soziopolitikoei buruzko nobelekiko
zaletasun handiagoa zuten nabarmen; goi-mailako ikasketak jarraitzen ez dituztenek,
aldiz, abenturazkoak, zientzia-fikziozkoak eta misteriozkoak zituzten gustuko.
Azkenik, esan dezagun badagoela erlaziorik irakurzaletasun eta generoen artean.
Inkestatu irakurzaleenen (udan lau liburu baino gehiago irakurri zituztenak) gustukoak
ziren nobela historikoak, arazo sozio-politikoei buruzkoak eta existentzialistak. Aldiz,
gutxi irakurtzen zutenen gustukoak ziren: zientzia fikziozkoak, poliziakoak eta
misteriozkoak.

c) Gogokoen dituzten hiru egileak:

1994an gogokoen
B.Atxaga
I.Allende
S.King
A.Vázquez Figueroa
G.García Márquez
A.Christie
J.Sarrionandia
J..M. Irigoien
G.Garate
K.Follet

dituztenak
35,0
15,3
10,4
9,8
8,7
8,2
8,2
7,1
6,6
4,9

1990ean gogokoen dituztenak
B.Atxaga
43,7
G.Garate
41
A.Urretab.izkaia
19,7
A.Lertxundi
19,1
J.Sarrionandia
18,6
R.Saizarbitoria
17,5
P.Aristi
13,7
P.Zabaleta
9,3
X.Gereño
6,6
J.M. Irigoien
6,6

Aurreko galderetan ikusi den bezala, oraingoan ere sexuak lehentasunak eragiten
ditu. Horrela, nabarmen nesken gogokoak dira: I. Allende, J.M. Irigoien, K.Follet eta P.
Baroja. Mutilek gogokoen dituztenak: S. King, A.Lertxundi, J.R.Tolkien, J.Auel,
R.Saizarbitoria eta J.Verne. Lehen esan bezala, askotan, sexu-rolak irakurketa
gustuetan islatzen dira: neskek joera intimista eta erromantikoagoa erakusten duten
bitartean, mutilek abentura edo fantasía dute gogokoago. Tartean geratuko lirateke,
euskaldunen artean, Saizarbitoria eta Lertxundi: gure ustez kasu hauetan edukiak ez
ezik, egitura eta ikuspuntu narratiboek badukete zeresanik.
Euskaldun zaharra ala euskaldun berri izatea ez da hainbesteko eragina duen
aldagaia. Gehienetan (B.Atxaga eta A. Urretabizkaiaren kasuan izan ezik) euskaldun
zaharren gehiengoa dago euskal autoreen atzean.
Bestalde, aipagarria da 90eko zerrendatik 94rakora dauden aldaketak lekuari
dagozkiola batez ere: lehenengo 17ak hartuko bagenitu kontuan 90ean azaltzen ziren
Zabaleta, Gereño, Txillardegi, Kirikiño, Amuriza, Mirande, Zarate,... desagertu egin
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dira zerrendatik. Atxagaren kasua salbuespen handia dukegu: lehenengo postuari eutsi
dio lau urteren buruan.
Irakurzaletasunak nola eragiten duen begiratuz gero (hau da, liburu gehien
irakurtzen dutenetatik gutxien irakurtzen dutenetara dauden aldeak), euskal idazleak
gustukoen dituen inkestatu askoren atzean gutxi irakurtzen duen pertsona bat daukagu
eta gaztea: Garate eta Urretabizkaiaren kasuetan, esate baterako (B.Atxaga eta
Irigoienen kasuetan, antzerako irakurzaletasuna daukagularik). Adinak gora egin ahala,
euskal-autoreekiko zaletasuna jaitsiz doa (gazteleraz King eta Christierekin gertatzen
den bezala). Sarrionandiaren kasua guztiz desberdina dugu: irakurzaleen gustukoa da
eta adinak aurrera joan ahala zaletasun hau handituz doa.
6.b.4) IRAKURKETAREN INGURUAK: LIBURUAren garrantzia.
Irakurketa gara dadin, garrantzizkoa da, lehenengo eta behin, liburuarekin
nolabaiteko harremana edukitzea. Alegia, liburuekin edo beronen munduarekin
harremanak sendoak izan ohi ditu normalean irakurle batek. Horrela, liburuekin zuten
harremana eta eskuragarritasuna argitzeko, lau galdera egin genizkien honako puntu
hauen inguruan: etxean zuten liburu-kopurua (bosgarren galdera), zenbat liburu erosi
zuten azken urtean (seigarrena); lagunen arteko mailegua (zazpigarrena) eta
liburutegietara joateko ohitura (zortzigarrena). Hona hemen taula:

GALDERAK
G-5 “Zure etxean nobela edo ipuin libururik ba al
dago?”:
- Zenbat?
- Zure etxean nobela edo ipuin liburutatik zeurea
denik ba al dago?
- Zenbat dira zureak?
G-6 Zuk zeuk inoiz nobelarik/ipuin libururik erosten
al duzu?
-Zenbat erosi dituzu azken urtean?
G-7 “Inoiz lagunek nobelarik/ipuin libururik uzten al
dizute?
-Zenbat utzi dizkizute azken urtean?
G-8 “Irakurtzen dituzun liburuak lortzeko jotzen al
duzu liburutegietara?
-Zenbat liburu hartu dituzu maileguan azken urtean?

ERANTZUNAK

BAI

BAI
EZ
BAI
EZ
BAI
EZ
BAI
EZ

PORTZENTAIAK/
BATEZBESTEKOAK

KASUAK

100

180

123
97,8
2,2
39,2
83,0
17,0
5,2
84,4
15,6
3,4
35,7
64,3

124
180

5,8

64

137
182
143
179
143
182

Guztiek zituzten liburuak etxean (familiako batezbestekoa 123 liburutakoa
dugu). Liburu hauen artean gehiengoak bereak ziren liburuak (propioak) zituen: %2,2a
zen bakarrik liburu propiorik ez zuena. Inkestatuak bereak zituen liburuen
batezbestekoa 39 liburutakoa izanik, azken urtean 5 liburu erosi zituzten (Espainian %
37ak soilik erosi zituen liburuak 1994ko Bertelsmann-en ikerketaren arabera.
Espainiako batezbestekoa, 3,3 liburutakoa zen urtean).
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Halere, %84,4ak liburuak lagunek uzten dizkiotela onartzen du eta %15,6ak
ezetz. Azken urtean lagunek utzitako liburuen batezbestekoa 3,4 liburutakoa da.
Liburutegietara joateko ohiturarik ez dago. %64,3ak ez zela joaten onartzen zuen (
joaten direnen artean gehienak langileen seme-alabak dira) eta %35,7ak bakarrik baietz.
Maileguan hartutako liburuen batezbestekoa 5 liburutakoa zen urtean.
Liburu gehiago/gutxiago edukitzearen artean aldagai desberdinek dituzten
eraginak edo aipatu beharko bagenitu hauen artean nabarmenetakoa aitaren ogibideak
duen pisua genuke: aita langilea denean inkestatuek 37 liburuko batez bestekoa dute eta
30 liburutakoa aitak profesionala denean. Teknikarien eta administrazioko langileen
seme-alabek dituzte liburu propio gehien: 51 liburutara iritsiz batezbestekoa (familia
hauek dira, era berean, liburu gehien dutenak).
Etxean duten liburu kopuruak irakurketa-ohituretan duen eragina argi geratu da:
udan liburu gehien irakurri zutenek (nahiz gizonezko, nahiz emakumezko) zuten
nabarmen liburu gehien etxean: adibide bat aipatzekotan hiru liburu baino gutxiago
irakurri zutenek batez beste 71 liburu bazuten etxean, lau liburu baino gehiago irakurri
zutenek 174 liburutako batezbestekoa zuten. Emaitza hauek 1990eko datuekin bat
datoz: orduan ere irakurzaleenak liburu gehien zutenak ziren. Esan beharra dago, aztertu
ditugun azterketa enpiriko guztietan ematen dela joera hau: besteren artean, Martine
Poulain-ek dioskunez (1988:41), irakurzaleenak liburu gehien edukitzeaz bat erosleenak
ere badira, Frantzian 1981ean Kultura Ministerioak burutu zuen Pratiques culturelles
des Français inkestatik ondoriozta daitekeenez.
Bestalde, datu hauek Kultura Ministeritzaren Equipamientos, prácticas y
consumos culturales de los españoles (1990) azterlanarekin konparatuz gero, bada
desberdintasunik: gure inkestatuek portzentaia handiagoan zituzten liburuak etxean.
Hau normala dateke, izan ere, Ministerioaren azterketan esaten zen legez, familiatan 1829 urte arteko gazteen presentziak etxean dagoen liburu kopurua gorantz igotzen du.
b) Liburuen kopuruaz gain, liburuak berak, objektu gisara dituen eragin eta pisua
neurtu nahi izan genituen. Helburua, liburu batera hurbiltzerakoan irakurleak kontuan
hartzen dituen alderdiak zehaztea zen. Hona hemen emaitzak (kontuan izan erantzun
anitzeko galdera mota zela, eta horregatik, erantzunak ugariak direla):

jendearen iritzia
titulua
autorea
kritika
euskaraz egotea

1994an kontuan hartutakoak
(%)
88,5
72,0
71,4
58,2
37,9

1990ean kontuan hartutakoak
(%)
65,6
53,6
40,4
26,2
20,2
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29,7
33,0

itxura
irakasleen iritzia

21,3
16,9

Dakusagunez, jendearen iritzia zen nagusi liburu bat ala bestea
aukeratzerakoan9. Hala ere, aipagarria da tituluak, autoreak eta kritikak 1994ko
emaitzetan izan zuten igoera. Badirudi, adinarekin irakurleak gehiago begiratzen diela
alderdi hauei. Bere iritzi eta ezagutzak baloratzen ditu eta ez irakaslearenak (hau
nabarmena da bi inkestetan, nahiz eta esan beharra dagoen, neskek irakasleei, kritikari
eta jendearen iritziari kasu egiteko joera handiagoa dutela). Liburuak euskaraz egoteak
eta berauen itxurak, ez zuten aparteko garrantzirik.
Goi-mailako ikasketak jarraitzen zituztenak ziren bereziki autorea eta kritika
baloratzen zutenak (irakasleei ere kasu handiagoa egiten zietelarik). Goi-mailako
ikasketarik jarraitzen ez zutenek titulua, euskaraz egotea eta itxurari ematen zioten
garrantzia. Bestalde, aipatzekoa da euskaldun zaharrek garrantzi handiagoa ematen
ziotela euskaraz egoteari euskaldun berriek baino.
Aurreko aldagaiekin batera, irakurzaletasunak eragin zuzena du liburu baten
alderdi batean edo bestean fijatzerakoan: gutxi irakurtzen zutenak liburuaren itxura,
titulua eta irakaslearen iritzia hartzen zituzten kontuan. Logikoa denez, irakurzaleagoa
denak gehiago begiratzen dio egileari. Kritikari dagokionez, mutilen kasuan
antzerakoak ziren emaitzak segun eta irakurzalea izan ala ez. Nesken kasuan, aldiz,
bereziki irakurzaleek irakurtzen zituzten kritikak.

6.b.5) IRAKURKETAREN ETEKINAK ETA ONDORENGO JARRERAK.
Irakurketarekin gauza desberdin asko lor daiteke, ekintza horren atzean dauden
motibazioek gehienetan ondorio hauetan eragin zuzena dutelarik. Honetaz egin genien
galde hamabigarren galderan eta irakurri ondoren zuten jarrera bakarti ala gizartekoiaz
hamahirugarrenean.
Hauexek dira emaitzak, erantzun anitzeko galderak direla kontuan hartuz:

entretenimendua
kultura hobetzea
hizkuntza hobetzea
beste munduak ezagutu
ingurua ulertu
arazoez ahaztu
jokabideak
9

% 95
%92,3
%87,3
%68
%56,9
%43,1
%27,1

Gauza bera gertatzen zen Frantziako ikasle unibertsitarioen kasuan: berauen artean % 41ak lagunei
egiten zien kasu liburu bat aukeratzerakoan, eta gurasoen pisua oso eskasa zen baldin eta profesionalki
goi-mailakoak ez baitziren. (Ikus, E. Fraisse: 1993).
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arriskuak

%20,4

Harrigarria suertatzen da, irakurketa estetikoa beharko lukeen honetan, berez
itxura “funtzionala” edo daukaten etekin eta onurak lortzea. Entretenimendutik oso
gertu “kultura eta hizkuntza hobetzea” datozelarik, badirudi, irakurleek helburu
hezigarria zutela lehenengo eta behin. Joera hau, dirudienez, orokorra da ikasleen
artean, izan ere, gazteek irakurketarekin gaur egun dituzten harremanak ez baitira
pasiozkoak. Eginbeharrarekin lotua dakusate irakurketa, helburu eta xedeak lortzeko
egokia baina gustukoa, inondik ere ez. Letretako nesken artean eta gizarte-maila
goragokoen artean suma daiteke irakurketa-maiztasun handiagoa (E. Fraisse: 1993).
Galdera honekin irakurketak ingurunean duen presentzia edo neurtu nahi
genuen, giza proiekzioa. Kontu egin behar da liburu bat aukeratzerakoan lagunen iritzia
dela pisu handien duena, eta horrela, liburua irakurri ondorengo hizketaldi horiek hori
horrela izan dadin ahalbidetzen dute (gehiengoak: %78,1ak izaten ditu
hizketaldiak).Gutxi irakurtzen dutenak dira gutxien hitz egiten dutenak. Bestalde,
sexuak desberdintasunik eragiten du: neskek gehiagotan azaleratzen dituzte beren
inpresioak eta lagunekin irakurtzeko joera handiagoa dute.

6.b.6) LEHENENGO IRAKURKETAK.
Txikitako irakurketek (edo irakurketarik ezak) gerora eduki zezakeen jarraipena
argitu nahi izan genuen hamabosgarren galderarekin. Maiztasun desberdinak eskaintzen
genizkielarik (askotan burutzen zen irakurketatik inoiz irakurtzen ez zutenetara) nahiko
parekatuak azaldu dira erantzunak, alde desberdintasunik ez dagoelarik. Gehienek
“egun batzuetan” irakurtzen zutela erantzun dute. Aita langilea eta ama ikasketarik
gabea dutenen seme-alabak dira gerora maiztasun gutxienez irakurri dutenak.
Txikitako irakurketetan irakasleek eta gurasoek duda ezinezko pisua dutela
aitortu behar da. Ama ikasketaduna du txikitako irakurketan gurasoen eragina onartu
duen %72,6ak, eta ikasketarik gabea eragin hori onartu duen %53,8ak. Era berean, aita
langilea ez izateak (profesionala edo teknikaria izateak, kasu) eragin positiboa du.
Azkenik, esan dezagun, lehenengo irakurgai horiek eskolako liburutegian, erosiz edo
lagunek utziz lortzen zirela bereziki (G-18).
Familiak irakurzaletasunean duen pisuari begiratuz gero, gurasoek haurren
irakurketa-ohituren finkapenean duten garrantzia berretsi egin da azken ikerketetan.
Adituen iritziz (P. Singly:1993), gizarte-mailaz gain gurasoen jokabideek haurren
ohituretan oihartzun zuzena dutenak. Frantziako unibertsitarioen artean egindako
ikerketetan ikusi denez, gurasoak exekutiboak eta gutxi irakurtzen dutenak direnean
seme-alaben %29ª soilik suertatzen da irakurle on (hilean zenbait aldiz irakurtzen
duena). Baina gurasoak langileak izan arren irakurzaleak direnean, beren seme-alaben
%34a suertatzen da irakurzale. Datuotan kontuan hartu behar dugu unibertsitateko
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ikasleak direla aztertutakoak eta hauek ertainetako ikasleek baino gehiago baloratzen
dutela gurasoen eragina: ertainetako % 56ak eta unibertsitateko ikasleen % 73ak ama
irakurle ona du10.
Guk aztertutako lagina gehienbat unibertsitate-ikasleez osatua zegoen eta talde
honek gaur egun plazerezko irakurketarekin duen harreman eskasa guztion ahotan
dabilen baieztapena bada ere11, balizko irakurzaletasun urri horretan familiak lukeen
pisua frogatua geratu da. A. Basanta-k (1993) gogoratu zuen moduan, irakurzaletasuna
erakutsi baino gehiago “kutsatu” egiten da eta zentzu honetan, familia, hezkuntza
“informala” deritzonaren esparru nagusienetako bezala, funtsezko gunea dugu
irakurzaletasuna pizteko.
Haurrak txikiak direnean, irakurtzen hasten direnean, gurasoek irakurketaz
arduratzen badira ere, irakurzaletasunaren sustapena maisuaren esku uzten dute haurrek
irakurtzen ikasten dutenean. Maisuaren ardurapean geratzen da irakurgai berriak tituluzerrendetara gehitzea, irakurketa-gustu desberdinei erantzungo dien eskaintza zehaztea,
irakurketa-sustapen kanpaina egokiak antolatzea, etab. luzea.
Eta hemen legoke, segur aski, eskolari eman zaion gehiegizko erantzukizunaren
arrazoietako bat. Ezinezkoa da haurrak, gazteak,.... irakurzaletzeko zeregina irakasleen
esku bakarrik uztea, izan ere, gauza jakina baita (R. Escarpit, S. Schüking, Hipólito
Escolar,... eta hainbat adituk hala adierazi du), eskolan bakarrik oinarritutako
irakurzaletasunak ez duela luzaroan irauten. Horregatik, eguneroko bizitzan eskolaz
kanpo parte hartzen duten eragileen ahalegin bateratua izan behar du
irakurzaletasunaren sustapenak:
El hecho de que en nuestra sociedad hoy día, exista un
desplazamiento de la influencia educativa hacia sectores educativos no
formales e informales -sobre todo hacia estos últimos- nos hace entender
que las personas en la actualidad nos educamos fundamentalmente fuera
de los marcos formales de la educación institucionalizada, dentro de las
realciones sociales y en estrecha convivencia con los medios de
comunicación. El acercamiento al libro no escapa a esta tendencia
educativa y esto no resulta significativo si consideramos que en
contextos educativos informales no se refuerza la convivencia positiva
con el libro y la lectura. (Yubero Jimenez, S., 1996:65).

6.b.7) Egunkarien irakurketa.

10

Ikus Ministère de l´Education Nationale et de la Culture: “Les Jeunes et la lecture”, Les Dossiers:
Education et Formations 24, 1993ko urtarrila).
11
Ikus honi buruz G. Zaid idazle mexikar ezagunaren Los demasiados libros (Bartzelona, Anagrama)
liburu interesgarria.
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Bi galderetan (G-37 eta G-38) egunkarien irakurketaz egiten genien galde. Egia
esan, erantzunak hain izan ziren anitzak (erantzun bat baino gehiago emateaz bat,
egunkari asko aukeratu zituztelako), nahiko datu iluna suertatu dela. Hala ere, iaegunero egunkariren bat irakurtzen zutenetatik, gutxitan irakurtzen zutenetara, bada
alderik nobelen irakurketari dagokionez. Dirudienez, egunkarien irakurketa-maiztasun
handiak, nobelen irakurketa-maiztasun eskasa dakar.
6.b.8) Behi euskaldun baten memoriak eta Obabakoak: desberdintasunak zehaztuz
94ko inkestaren arabera.
Bi liburu hauek izan zirenez 94ko udan irakurrienak eta OHO bukatu zutenetik
gehien gustatu zitzaizkien nobelen artean gustukoenak, inkesta honetako tauletatik
bakoitzari dagozkion irakurketa-desberdintasunak azaleratzen saiatu gara. Kontua da,
nahiz Tesiaren testu azterketaren emaitzak nahiz sakoneko elkarrizketen emaitzak
alderatu ahal izateko informazio interesgarria eskaintzen digutela.
Era berean, 94ko inkestaren 4gn galderan (goian aipatu dugun nobela
gustukoenei buruzkoa), hiru fitxa eskaintzen genizkien, gehien gustatu zitzaizkien
nobela horiei buruz nahi zutena esateko. Erantzunak interesgarriak izan ziren, eta 95eko
maiatzean burutu ziren sakoneko elkarrizketen emaitzekin guztiz alderagarriak.
Honako hauek dira Atxagaren bi tituluon arteko desberdintasunik aipagarrienak,
aldagai desberdinek liburuen irakurketan zuten pisua kontuan hartuz:
Behi euskaldun baten memoriak:
- Bereziki emakumezkoen gogokoa.
- Udan liburu gehien irakurri zutenek, hau da, irakurzaleenek zuten gogoko.
-Liburuaren titulu eta egileari begiratzen diotenak.
- Irakurri ondoren liburua komentatzeko joera zuen irakurleria nagusiki.
-Gipuzkoarra bereziki
- Irakurketa “interesgarria, zoragarria, harrigarria”
-Eragindako sentimenduak: barregura, emozioa, sentiberatasuna
-Deigarria iruditu zitzaiena: pertsonaien izaera, pentsaketa eta gertatzen dena.
-Irakurri ondoren: “alai, lasaituta, izugarri pozik” geratzen zirenak..
-Irakurri ondoren nobelan pentsatu du: noizbait edo askotan
-Liburuaren berri eduki du: ezagun batengandik, kritikatik eta
autorea/eskolatik.
- Beste aldagaiek (ikasketak, amaren ikasketak, gustu topologikoa,..), ez dute
desberdintasun nabarmenik eragiten.
Obabakoak:
-Bereziki gizonezkoen gogoko, aldeak oso handiak ez direlarik.
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-Gazteenen gustukoa (18-19)
-Irakurzaletasuna (udan irakurritako liburu-kopurua) ez da esanguratsua.
-Irakurri ondoren komentatzeko joerarik ez duena
-Tentsio- maila iraunkorra mantentzen duten nobelak gogoko dituena.
-Adierazgarria ez izan arren, goi-ikasketetan diharduena agian.
-Irakurketa: interesgarria (bereziki), zoragarria, harrigarria eta zaila.(Hirurak
antzera).
-Irakurketak eragindako sentimenduak: “Atsegina, sentiberatasuna eta
emozioa”.
-Liburuan deigarria iruditu zitzaiona: kalitatea, egitura eta hizkuntza
-Irakurri ondoren nola geratu zen: alai, hustuta eta lasaituta.
- Irakurri ondoren liburuan pentsatu izan du: askotan, noizbait, gutxitan
(antzera).
-Liburuaren berri: Eskola (nabarmen), kritika, ezagun batengandik eta
autorearengandik.
Orokorrean, esan daiteke, OBBek eta BEBMek eragiten dituzten irakurketak
guztiz desberdinak direla. Aurreko datuetan oinarrituz, eta fitxetan eman dituzten
erantzunen arabera: OBBek iruzkin intelektiboagoak eragiten ditu, bereziki egitura
narratiboari dagozkion iruzkinak sortuz. Egitura originala eta intriga sortarazten
dutenetakoa dela esaten da. Era berean, literatura-fantasia binomioarekin batera,
literatura-jokoa baliokidetza onartzen dute irakurleek.
BEBMen kasuan, originaltasuna behiaren ikuspuntua adierazi nahitik dator.
Zentzu honetan, umorea eta honek irakurlearengan sortarazten zuen lasaitasun eta
entretenimendua dira aipagarriak. Irakurlea, normalean, gehiago identifikatzen zen
protagonistarekin, nahiz eta hau behi bat izan (guztiz sinesgarria egiten zitzaiola esan
daiteke). Era berean, azpimarratzekoa da, nobela honi ikusten zioten erraztasun
formalarengatik eta gertaeren bitxitasunarengatik, zenbait kasutan “irakurketa
konpartituak”, ozenki burutzen zirenak, eragiten zituela. Hala zioskuten nobela hau
gogokoentzat zeukaten 14 irakurletatik hiruk (kod. 139, 1520, 1221)12. Gure “irakurle
inplizituarekin” alderatzen badugu, puntu honek garrantzia duela ezin da ukatu, izan
ere, irakurketa-publikoak eragiteak bai baitu bere esanahirik: momentuan “bizi” eta
“ulertu” daitekeen nobela baten aurrean gaude, bakardade eta hausnarketa handirik
eskatzen ez duena (OBBek bezala).
Azkenik, bi kasuetan hizkuntzaren erraztasun eta ulergarritasuna azpimarratzen
dute irakurleek. Atxagaren “aziertoa”, dudarik gabe13.
12

Atal honetan eta hurrengoan “Kod.” laburduraz azaltzen diren zenbakiok inkestatu desberdinei
dagozkie.
13
“Aziertoa” diogu bereziki egile hau baita gure artean ahozkotasunetik gehien “bazkatzen” denetakoa.
Erabilera estilistiko honi dagokionez egin diren azterketetan (Pello Esnalena Zutabe-n, esaterako) lexiko
nahiz egitura mailan Atxagak egindako hautapena betiere “erregistro” ez-kultukoa dela esan izan da.
Obabatik at dauden testu berriagotan ere (Gizona bere bakardadean edo Zeru Horiek, kasu) topa daiteke
adibiderik, askotan Euskaltzaindiaren arauak “errespetatzen” ez dituelarik. Alderdi hau izan da, gure
inkestatu askori deigarriena suertatu zaiona, ikasle hauen ahotan gure artean hain tradizionala den
“garbizalekeria”ren oihartzunak topa daitezkeelarik (“mesanotxe”, “fotoa”,....bezalako hitzak
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6.b.9) Atxagaren irakurlea.

Atxagaren irakurleen perfila:

-Sexu arteko desberdintasunik ez dago (berdintsu gustatzen zaie neskei/mutilei).
-Adina eta ikasketa-mota ere ez da esanguratsua. Adin eta ikasketa-mota
guztietakoak aurki daitezke Atxagaren irakurleon artean.
-Irakurritakoa adierazten duena (ahoz-ahoko transmisioa ugaria da egile honen
kasuan, sakoneko elkarrizketetan ikusiko dugunez)
-nahiz eskolak nahiz bestek eragindako irakurlea.
-Errealismoaren zaleagoa.
-Autore eta tituluari begiratzen diona.
-Irakurzaletasunari dagokionez, berdintsu gustatzen zaie asko eta gutxi
irakurtzen
dutenei.
-Ama ikasketarik gabea duena.
6.b.10) 94KO INKESTAREN EMAITZEN GAINEKO AZKEN GOGOETAK.
Gure inkestan gazteek hainbat talde marjinaturekiko zuten jarrera neurtu nahi
izan genuen. Gehiago zehaztuz, preso-ohi, drogazale edo ijitoengandik gertu bizitzeko
arazorik izango zuketen galdetzen genien.
Ondorioak interesgarriak suertatu direla esatera ausartuko ginateke.
Irakurzaleenek tolerantzia-maila handiagoa zuten eta ez zuten oztopo handiegirik
jartzen aipatutako taldeengandik hurbil bizitzeko. Hainbatetan azpimarratu nahi izan
diren onurekin batera, badirudi, irakurketak jarrera gizartekoi eta errespetuzkoekin
dituen loturak gogoratu beharko genituzkeela. Segur aski, irakurketari esker mundu
berrietara “bidaiatzen” dugun neurrian (gogoratu Emily Dickinson-en poema hartan
liburua urruneko itsasoetara eramaten gaituen “fragata” batekin konparatzen zela),
munduaz dugun ikuspuntua aberastuz doa.
Iritzi guztiak bezala eztabaidagarria suerta daitekeen baieztapen hau, geure
ikerketan lortutako emaitzetan eta beste azterketatan lortu direnetan oinarritzen da.
Zentzu honetan, ildo beretik doaz Valentziako Unibertsitateak14 berriki argitaratu duen
lanaren ondorioak. Irakurzaleenak ziren autonomi elkarteetako ikasleek (Galizia,
Euskadi edo Madrilekoek) tolerantzia handiagoa zuten arraza, erlijio edo herri
arbuiagarritzat zeuzkaten askok). Iritzi ez oso bidezkoak gure iritziz, azken batean ez baita axalekoa
asteasuarraren testuek hainbat hiztegitan duten presentzia. Dudarik ez dago estilo eta “euskara hautapen”
honek euskal irakurleak erakarri egiten dituela, eta irakurketa bera erraztu.
14
Instituto de Creatividad, 1996, Estudio sobre los hábitos lectores en niños/niñas de 8 a 14 años,
Valentzia: Universidad de Valencia. Liburu honetan 1996an Espainiako 1.600 ikasleren artean egindako
inkestaren ondorioak aztertzen dira. Aipatutako ikaslegoa Lehen Hezkuntzako azken bi urteetakoa eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen urtekoa zen eta SM argitaletxeak finantzatu zuen ikerketa.
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desberdinetako taldeekin. Baina hori bakarrik ez, desberdinak direnekiko tolerantziak
zoriontsuago egiten gaituela baieztatzen zuten irakurzaleenek, hauen artean,
euskaldunak zirelarik baieztapen horrekin adostasun maila handiena zutenak.
. Emakumezkoak eta gazteak.
Bi aldagai hauek izan dira, ondorio deigarrienetakoak eratorri dituztenak.
Batetik, adinarekin irakurketa-maiztasuna jaitsi egiten delako, eta ondorioz, aldagai
honek irakurketa-ohitura arras desberdinak baldintzatzen dituelako. Bestetik,
emakumezkoak direlako irakurzaleenak.
Adinaren alderdiari bagagozkio, argi geratu da adinak aurrera egin ahala gero
eta gutxiago irakurtzen zutela gazteek. Antza denez, denborarekin ematen den jaitsiera
horrek harreman estua du bizitzan zehar liburuengana hurbiltzen gaituzten motibazio
desberdinekin. Irakurketak irekitzen dizkigun mundu eta esperientzia berriek gaztetako
irrika eta jakingura baretu egiten dute, eta horrela, urteekin, nobedadeez gain oroimena
da (berrirakurketa, beraz) gizakiak bilatzen duena. L. Landero15 Mallarmé-ren hitzez
baliatzen zen egoera berria aditzera emateko: “(adinarekin) haragia triste dago eta liburu
guztiak irakurrita daude”. Guziarekin ere, gure kasuan garrantzitsua da irakurketaohituren jaitsiera euskarazko testuetan nabarmenago ematen dela berriro ere
azpimarratzea.
Emakumezkoei dagokienez, badirudi, inkestan atera diren emaitzei begiratuz,
irakurzaletasunak emakumezkooi egozten zaizkigun betiko ezaugarriak azpimarratu
egiten dituela: udan liburu gehien irakurri zuten emakumezkoak erlijiozalegoak,
umezalegoak eta heroinazaleengandik gertu bizitzeak traba gutxien egiten zietenak
ziren; gizonengan, aldiz, irakurzaletasunak kontrako joerak sortarazten zituen.
Argi ikusten da goiko adibide horien atzean, betiko baieztapenez ari garena:
familia, erlijiozaletasuna eta ahulekiko ardura emakumezkoei datxezkien sexu rol-en
barruan baitaude. Berdintsu gertatu da bizilekuaz galdetzean: gehien irakurtzen zuten
gizonezkoek aldaketarako grina erakusten zuten bitartean, emakumezkoengan ez zen
horrelakorik ematen.
Hori horrela izanik ere, gauzak ez dira hain argiak eta sexu-rol banaketa hori ez
da hain erabatekoa. Inkestaren emaitzei kasu egiten badiegu, emakume irakurzaleenak
ziren etxetik irten eta aisialdirako elkarteetara joateko ohitura handiena zutenak, eta bai
halaber, etxez kanpoko zenbait aisialdiko ekintzatan parte aktiboena zutenak.
Gizonezkoen kasuan, berriz, irakurzaleek joera bakartiagoa erakusten zuten.
. Eskolaren hutsuneak.
Bigarren inkesta honetako partaideei (18-22 urte), liburuaren berri nola izan
zuten galdetu genienean, erantzunetan argi geratu zen gizartearen bitartekotasuna:
15

Landero, L., 1995, “Refugios y naufragios”, El País. Babelia, 95-5-11, 12
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nobela kuttunenen zerrendako % 80aren berri, ezagun, eskola edo etxekoen
bitartekaritzari esker izan zuten. Halere, esan beharra dago, espero zitekeenaren ildotik,
lagunarteko iruzkin eta gomendioek dutela pisurik handiena talde honetan (familiaren
eragina, adinak aurrera egin ahala, gutxitu egin da eta eskolarena, ahulagoa izanik ere,
garrantzitsua da oraindik).
Bestalde, argi geratu da irakurtzera bultzatu zutenen artean eskola aukeratu
zutenek gutxiago irakurtzen zutela. Hau da, familiaren eragina baztertuz, eskolaren
eragin nagusia daukaten irakurleak ez dira irakurzaleak. Eskolak ez du irakurzaletasun
eta ohiturarik sortzen, eta familiaren eta beste hainbat eragileren iharduna beharrezkoa
da etorkizuneko irakurleak prestatzeko.
Hipólito Escolar-en liburuan (1972) ikusi genuenez, irakurketa estetikoak
harreman txarrak ditu eskolaren ihardun normatiboarekin. Literaturak ez du egungo
eskolan irakurzale talde seriorik, eta horregatik, eskolatik irten ahala gutxitu egiten da
irakurketa maiztasuna. Irakurketa-gutxitze hau ertainetan hasten da gehienetan, izan ere,
Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara irakurle-galera nabarmena
ematen baita askotan.
Baieztapen horiek deigarriagoak dira Euskal Literaturaren kasuan: eskolatik
irten eta ikasleriaren gehiengoak gutxiago irakurtzen duela gauza jakina izan arren,
euskarazko literaturaren kasuan nabarmenagoa da. Euskal Literaturak irakurlego fidela
lortu nahi badu eskolaren mugak gainditu behar ditu, eskolak eragindako irakurketek ez
baitute hainbesteko “emoziorik” sortzen irakurleengan. Emaitzen irakurketan ikusi
dugunez, eskolak bultzatutako liburuek erantzun nahiko pasiboak eragiten dituzte, ez
dute biziki hunkitzen irakurlea. Euskarazko irakurketen gehiengoa eskolak eragindakoa
izanik, logikoa dateke irakurleek hauekiko duten grinarik eza onartzea. Ikusi dugunez,
gazteleraz burutzen diren irakurketek gehiago hunkitzen dute irakurlea, gehiago
“engantxatzen”.
Bi hizkuntzetan ematen diren irakurketa ondorengo sentimendu eta jarrerak
konparatuz gero: euskaraz irakurri ondoren irakurlea ez dela hunkidura bereziarekin
geratzen baiezta daiteke.

Irakurri ondoren...
adoretsu
egonezinik
ezaxola

denera
13,9
19,7
9,7

erdarazko irakurketak
16,4
22,4
8

euskarazko irakurketak
9,6
15
12,6

Era berean, eskolaren eraginak harreman axalekoak eragiten ditu liburuarekiko:
talde honetako irakurleak liburuaren titulu edo itxurari gehiago begiratzen zioten, eta ez
autore edo kritikari (azken alderdi hauek kontuan hartzen zituztenek irakurzaletasun
helduagoa zuten, gehiago irakurtzen zuten).

208

. Konpainiaren mesedeak.

Gauza jakina da XIX. mendean alfabetatzea hedatu ahala, ahozko irakurketa
publikoak banakako irakurketari egin ziola leku (Chartier,R.: 1994). Era berean,
ilustraziorik gabeko liburuak kontzentrazio handia eskatzen zion gizabanakoari.
Halere, eta irakurketa bakarkako kontua dela onarturik ere, ekintza hau taldean
egiteak irakurzaletasun handiagoa dakarrela ikusi dugu inkestan16. Lagunekin irakurtzen
zutenek liburu gehiago irakurri zuten udan. Berdin esan genezake irakurketaren gainean
hitz egiten zutenei buruz: irakurri ondoren liburua komentatzeko joera zutenek gehiago
irakurtzen zuten. Bestalde, lagun taldean komunikazioa eskatzen duten ekintzen atzean
(zinemara joan, antzerkira, dantzatzera edo musika jaialdietara) irakurzaleak egon ohi
ziren; eta alderantzizkoa ere bai: lagunartean banakako iharduna eskatzen zutenen
atzean (bideo jokotara jolastu, telebista ikusi edo musika entzun) gutxiago irakurtzen
zutenak genituen.
Beraz, “ozenki irakurtzea”k (klasean edo beste hainbat esparrutan), onura ugari
ekartzen du ikasleen irakurzaletasunerako. Idazketarekin batera eragile interesgarria
izan daitekeelakoan gaude, ekintza hau burutzeko hainbat gauza kontuan hartzen badira:
a) Batetik, irakurketa jarduera konplexua dela gogoratu behar dugu, eta hau
onartuz, “ozenki” irakurri beharreko testuak bere prestaketa eskatzen duela
kontuan hartu. Bat bateko inprobisazioek testu irakurriaren erritmo eta
erakargarritasuna itzal dezakete eta hori ekiditeko, aldez aurretik testu
aukeratua prestatuko dugu.
b) Bestetik, irakurketa ekintza pertsonala dela hartuko dugu kontuan, eta hau
horrela izanik, bakoitzak bere erritmo eta gaitasunak dituela. Horregatik,
taldekako irakurketekin batera, irakasleak (edo ezein irakurlek) burututako
irakurketa ozenak konbina ditzakegu.
Tesi honen beste atal batean adierazi dugunez, ez da kasuala, eta hala
nabarmendu nahi izan dugu irakurle inplizituaren azterketan, arrakasta gehien duten
Atxagaren bi tituluen atzean irakurketa ozenak duen presentzia. OBBeko ipuin gehienak
irakurle edo entzule bat irudikatzen dute testualki, eta BEBM liburuko protagonistak
Memoriak idatzi eta irakurri egiten ditu.

16

Onura bertsuak, eta gehiago, aipatzen ditu Paulo Iztuetak 1995eko artikuluan.
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6.c) Hirugarren atala: 1995eko maiatza. Sakoneko elkarrizketen emaitza eta
ondorioak.
Esan beharrik ez dago, hautatutako Atxagaren bi testuak nahiz taiueraz, nahiz
helburuz, oso desberdinak direla, eta hau horrela izanik, harrera literario desberdinei
ematen dietela bide, 94ko inkestaren emaitzetan frogatu denez. BEBM, pertsonaia eta
zailtasun gutxiko kontaketa lineala den bitartean, OBB, maila eta lotura desberdinez
taiututako kontaketa multzoa da. Desberdintasun formal horiek irakurle inplizituaren
azterketan nabarmendu ditugunez, ez gara berriro ere hemen horretan luzatuko.
Izaera literario desberdina duten testuon irakurketa, halaber, desberdina da:
OBBen irakurketa zaila da, eta irakurleak egitura, hizkuntza eta kalitatea azpimarratzen
ditu; era berean, irakurketa hau irakurleari lasaigarria suertatzen zaiola esan behar da,
liburua irakurri ondoren ez zaio asaldapenik, ezta larridurarik ere sortzen. BEBM
liburuaren irakurketa, aldiz, atsegina eta barregarria iruditzen zaio irakurleari, eta
erantzun hori pertsonaien izaera, jarrera eta pentsamenduek sortarazten dute; bi hitzetan
esateko, liburu honen irakurketak poza eta alaitasuna eragiten dizkio irakurleari.
Segur aski, irakurketa-desberdintasun horrek badu zerikusirik inkestaren
emaitzek nabarmendu dituzten bi aldagaiekin. Lehenengoa, emakumezkoen eta
gizonezkoen arteko harrera desberdintasunean dago: mutilek OBB nahiago duten
bitartean BEBMen irakurleria neskek osatzen dute nagusiki. Beraz, badirudi OBBek
irakurketa-perfil maskulinoa irudikatzen duen bitartean, BEBMek irakurketa perfil
femeninoa irudikatzen duela, izan ere, neskek irakurketa atseginen aldekoagoak baitira,
eta mutilak irakurketa zailen zaletuagoak. Bigarren aldagaia edo, irakurketa hori gauza
dadin dauden gizarte-baldintzek osatzen dute: euskaraz ematen den irakurketa,
gehienetan, eskolatik bultzatutakoa bada, BEBM salbuespen bat izango litzateke: liburu
honen berri eskolan izan zuten irakurle-kopurua ez da oso handia. Zentzu honetan,
badirudi gaztelerazko nobelen irakurketara gehiago hurbiltzen dela.
Hauexek ziren burututako bi azterketa kuantitatiboei esker testu hauen harrerari
buruz lortutako xehetasunak. Ondorengo puntuetan ikusiko denez, xehetasun hauek
sakoneko elkarrizketei esker osatu eta zehaztu egin dira17.
Elkarrizketetan emaitza eta datu interesgarriak sortu direlakoan gaude. Kontu
egin behar da elkarrizketa hauetan elkarrizketatzailearen partehartzea oso urria izan
dela, irakurleak esandakoak azpimarratzera mugatu delarik. Ondorioz, askotan
desbideraketak eta hutsuneak egon direla esan behar dugu, edukiari buruzko
xehetasunak eta liburuaren formari buruzkoak ahaztuak zituztelako elkarrizketatuek.
Hutsune hauek, aldez aurretik irakurri behar zuten Atxagaren testuari buruzko
iruzkinekin bete dira.

17

Sakoneko elkarrizketa hauen deskribapen teknikoa eta elkarrizketen transkribapenak doktorego tesi
honen bigarren liburukian datoz.

210

6.c.1) Irakurketa modalitateak eta errealismo kontuak.
Emaitzen artean aipagarrienetakoak, bi liburuek sortzen dituzten irakurketamodalitate desberdinak genituzke. OBB liburuan deigarriena suertatu zitzaienaz galde
egitean, erantzunen artean, liburuaren egituraketarena zen nagusi. Irakurle gehienek
ipuin liburuak irakurtzera ohiturik zeudela onartzen bazuten ere, liburu honen
originaltasuna hasiera batean loturarik gabe azaltzen diren istorioak bigarren zatian
lotuta azaltzean zetzala onartzen zuten. Horretarako, irakurketa “crescendo” batean
ematen zela baieztatzen zuten: irakurketak aurrera egiten zuen neurrian, gero eta
barneratuago zeuden liburuan. “Narratzaile kultu” baten aurrean zeudelako inpresioa
zuten irakurleek (kod. 2479).
Egituraren berezitasunaz gain, pertsonaia nagusiaren garapen psikologikoaren
deskribapena jotzen zuten deigarritzat inkestatuek (kod.1672), eta zenbaitentzat
(gutxirentzat), irakurtzeko emandako testuan pertsonaiak zituen gatazka eta dudak
“denok ditugun modukoak” ziren, identifikazio-maila handi batera iritsiz (kod. 1461).
Gehienetan, beraz, Leenhardt-en (1982) sailkapenetan “modalitate intelektiboa” deitu
dena da, testuak, eta orokorrean OBB liburu osoak, sortzen duena.
“Zailtasun formala” gainditzea lortzen duten irakurleei sakontasun pentsakorra
eragiten die OBBek. Elkarrizketatuek zioskutenez, liburu honek “pentsarazi” egiten du
(kod. 1779), malenkonia18 puntu batera iritsiz zenbaitetan (kod. 2083), bereziki,
heriotzaren gaineko gogoetekin (kod. 1672).
BEBMetik hautatutako testuak, aldiz, guztiz bestelako irakurketak eragin ditu.
Elkarrizketatu gehienak “modalitate deskribatzaile-fenomenikoan” geratzen ziren:
atentzioa gehien deitu zienaz galde egiten gehienetan argumentuaren originaltasuna
errepikatzen zuten (kod.264,1513,81,438), behien pasadizo desberdinak gogoratuz.
Halere, honekin batera, irakurleen baieztapenak harantzago zihoazen, liburu honek
beraiengan sortutako emozioak benetan hunkigarri gisara definituz. Gehiengo nabarmen
batek behia=izakiak baliokidetza ikusten zuen liburuan (kod.264,438,540,2543),
liburuaren “errealismoaz” hitz egiten zelarik. Zenbaitek dokumentu-erreal gisara
definitzeari uko egiten bazion ere (kod. 2506,540), gizartean gertatzen ziren arazo eta
bizipenen isla zekusan liburuan. Ondorioz, irakurlea, “modalidate-emozional”aren
eremuan, pertsonaiarekin identifikazio-maila handietara iristen da: liburuan ikusten den
behi bizi/behi motel dikotomiaren atzean, pertsona onak/pertsona gaiztoak dikotomia
dakusa (kod. 81, 2506).
Harrigarria badirudi ere, edukiz hain “fantastikoa” den behiaren kontaketa
honek, errealitatearekin loturak egitera darama irakurlea: kontrabandoaren testimonioaz
bat (kod.2506), egilearen beraren biografiaren isla ikusi duteneraino (Sugeak txoriari
begiratzen dionean-en bezala Kod. 81), oso anitzak dira interpretapenak. Irakurleak
errealitatearekin zekusan paralelismo honen adibide argia “Antioju Berde”
18

BEBM-en irakurketak ez bezala. Azken honek “erlajatzeko” balio zion irakurle bati baino gehiagori.
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pertsonaiaren atzean zenbaitek ikusi zuen poliziaren adierazpena izango litzateke (kod.
81).

6.c.2) “Engantxe” mailak.
Aurrekoarekin lotuta dator bi liburu hauek eragiten dituzten irakurlearen
inplikazio-mailak. Ohiki “liburu honek engantxatu egin nau” (kod. 1513, 438)
baieztapenaren atzean, emozioz bizitako irakurketaren oihartzunak dakuskigu. Emozio
hau da BEBMen irakurketak nagusiki sortzen duena: intrigak jakingure pizten du
irakurlearengan (kod. 1513). Emozio honen bilakaera hasierako harriduratik (kod.
1513), argumentuaren garapenak eragiten duen barreguraraino doa (kod. 1513, 438).
OBBek, aldiz, ez du irakurleekin hainbesteko konplizitaterik eragiten. Zenbaitek
“fletxazorik ez zuela eduki, ez zela barneratu” (kod. 1359) onartzen badu ere, bada
identifikazio edo inplikazio-ezaren (kod.66, 1779) atzean legokeen irakurketa
aspergarria “liburua ona zelako” baieztapenaz konpondu duenik (kod. 1779). Liburu
honek sortzen dituen emozioak ez dira, inondik ere, biziak (94ko inkestaren ustiapenean
ikusi genuenez), 1go zatiak eragiten duen asperduratik, 2garrenak sortzen duen sorpresa
eta jakin-minera doazelarik (kod. 1672, 66).
6.c.3) Euskal Herriaren irudiak.
Elkarrizketa hauetan zerbait argi geratu bada, Atxagaren testuek irakurlearengan
eragiten duten gertutasun topologikoa da. Liburuotan sumatzen duten giroa guztiz
“gertukoa” da, hurbiltasun honek jakingura handiagoa sortzen duelarik19.
Hurbiltasun hau aunitz nabarmenagoa da BEBMen kasuan. Tituluaren beraren
adierazkortasun semikotik hasita (kod. 86, 2506, ik. “irakurle inplizitua”), nobelak
berak duen “berdetasuna” (kod. 540, 86, 81), giro baserritarra (kod. 438) edo eta
baserria/gerra konbinaketagatik (kod. 86), espazio testualarekin identifikazio-maila
handia lortzera darama irakurlea. Irakurleen artean, bazegoen “Atxagaren ingurune
euskaldunarekin (OBBen bezala) guztiz identifikatzen “ zenik (kod. 86).
OBBi dagokionez, giro ez-euskalduna dela baieztatzen dutenetatik (kod. 66),
inguru ezaguna (herri txikietakoa) ikusten dutenetaraino (kod. 1779, 1359) gradazioak
daude. Halere, esan beharra dago, baliokidetzak beste testuan bezain bat batekoak ez
badira ere, irakurleek, gehienetan, inguru ezaguna dakusatela testuan. Inkestatu batek
zioen moduan: (kod. 1669): “NAHIZ ETA ISTORIOAK ERREALAK EZ IZAN, SARTZEN DITU
LEKUAK, FIGURAK,...EGUNERO IKUSTEN DITUGUNAK. IRAKURZALEA EZ IZAN ARREN, HORI
GUSTATU EGITEN ZAIZU. OBABAN BADAGO, BAINA HIRE HERRIAN ERE BAI”. Seguraski, J.L.
19

Atxagak 1982an Jakin aldizkariaren 25.alean argitaratutakoak bete egin direla esatera ausartuko
ginateke. Bertan egileak euskal narratibaren “arazoen” artean Mendia-ren ukazioa zekusan eta irakurlea
bertaratzearen egokitasuna.
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Borges-ek irakurlea engantxatzeko deskribatzen zituen “elementu zirkunstantzial”en
adibide argienak ditugu hauek.
6.c.4) Estilo eta idazkera trebeziak.
Gertutasun topologikoan ikusten genuen moduan, Atxagaren idazkera eta
estiloari buruzko juzkuetan ere bat datoz elkarrizketatuak: errazak suertatzen zaizkie
asteasuarraren idazkera eta hizkuntza (BEBM: kod. 438, 86/ OBB: kod. 1779), eta
seguraski, hemen egongo da, idazle honen harrera arrakastatsuaren arrazoietako bat.
Garai batean egunero Agirre Asteasukoaren izkribuak irakurtzen hainbat ordu
ematen zituen egile honek, aztertu ditugun irakurleengandik gertu dagoen euskal prosa
lortu du. Hain ulerterraza iruditzen zaie non “euskaraz asko irakurtzen ez dutenentzat
ere egokia” dela baieztatu baitigute BEBMen kasuan (kod. 2506). OBBi buruzko
deskribapen estilistikoak harantzago joan dira: soinu-jokoz beteriko estilo arrunta duela
iruditu zaie ((muskera-okerra20) kod. 2479), ahozkotasunetik oso gertu dagoena (kod.
1669), etab. Ezaugarri guzti hauen ondorioz, OBB irakurtzen hasten denak “ez du
euskaraz irakurtzean normalean erabiltzen dugun hiztegiaren beharrik” (kod. 1779).
Puntu honekin bukatzeko, estiloak eta euskara-mailak euskal irakurlearentzat
duen pisu eta garrantzia azpimarratu nahiko genuke. Euskaraz ez dutela gehiegi
irakurtzen onartzen zutenetatik, OBBen azaltzen ziren “erdarakadak” komentatu
zituztenetara, hizkuntza-mailak izugarri baldintzatzen ditu euskarazko irakurketak.
Irakurle guztiak alderdi honekin kezkatuta azaldu dira, beren konpetentzia linguistikoaz
hainbat datu ematen zigutelarik: Euskaltzaindiaren azken arauen ezagutza oparoa
erakusten zuen zenbaitek (kod. 66), berauekiko Atxagak zuen distantzia salatuz.
Hizkuntzaren erraztasun eta ulergarritasuna izan dira, era berean, bi liburuok besteei
aholkatzeko arrazoi nagusienetakoak (Kod. 66, 2543) .

6.c.5) Liburu hauen irakurketen eragileak eta irakurle arteko gomendioak.
Elkarrizketa hauetan 94ko galdaketan lortutako datu garrantzitsu bat azaleratu
zen berriro: OBBen irakurketa eskolak eragindakoa zela batik bat, presaz eta
eginbeharreko lanaren presioan burututakoa (kod. 66, 1461). Obligazio honen
ondorenak gehienetan positibotzat jotzen zituen irakurleak (bereziki bigarren zatiaren
originaltasunarengatik : kod. 1359), eta bazen lagun askori utzi ziola baieztatzen zuenik
ere (kod. 1669). Eskolak eragindako irakurketa honen ondorioz, elkarrizketatuek
gomendagarritzat jotzen zuten liburua: dela hizkuntzaren erraztasunarengatik (kod. 66),
dela euskararen maila onarengatik (kod. 2479), dela, azkenik, liburuaren zailtasuna
gaindituz, irakurlearen begietara duen bizitasunarengatik (kod. 2479).

20

Muskera-Okerra baliokidetza honen adierazkortasunaz, ikus irakurle inplizitoaz genioena.
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BEBMen irakurketa, ez da, gure elkarrizketatuek zioskutenaren arabera,
derrigorrez eskolak eragindakoa (kasu batean bakarrik ematen zen hau). Idazlearen
“originaltasuna” ezagutzen zutelarik, liburutegian lortu zuten batzuk (kod. 262), edo
oporretan “hiru lagunen artean irakurri” (kod. 1513) besteek, inongo presiorik gabe.
Azken kasu honetan, lagun arteko irakurketa ozenki burutzen da, bertako esaera eta
pasadizoak udan, taldean, antzezten dituztelarik. Liburuaren arrakasta eta harreraonaren froga, dudarik gabe.
BEBM gomendatzerako garaian, erraztasuna eta sinpletasuna (kod. 2543, 540,
86) izan dira arrazoi nagusienak (sinpletasun hau nobelaren beraren kontatzeko
moduetatik zetorrela, hots, elkarrizketen aberastasunetik, baieztatzen zen (kod. 438).
Halere, balizko sinpletasun hau, askorentzat arazo izan zen: “ez da inongo gauza
handirik” zioskuten (kod. 540, 86). Orobat, azpimarratzekoa da Atxagak berak, euskal
idazle bezala, irakurlegoarengan duen pisu espezifikoa: nobela hau irakurtzera bultzatu
zituen arrazoien artean “Atxaga delako” askotan entzun genuen (kod. 81, 2506, 438).
Badago hor idazlearekiko ezagutza oparoa: elkarrizketatu askok irakurri gabeko
Atxagaren hainbat libururen eduki eta nolakotasunaz informazio handia zuen (OBB eta
Bi anai-ri buruzkoak, batik bat), beste batzuk, jende artean zebiltzan baieztapen bitxien
berri ematen zigutelarik: “Jende askok esan dit OBB ez irakurri izana bekatu dela”.
Ez dakigu baieztapen horien atzean irakurzaletasun zehatz batzuez harantzago,
jakintza edo betebeharraren oihartzunik dagoen. Liburu konkretu bat “irakurri
beharrak” idazle batetiko “entusiasmo” literarioaz bat, ingurunean ikasitako arau eta
prestigio kontuak adieraz ditzake.
6.c.6) Konparaketak beste liburuekin.
Atxagaren testu hauen arrakastaren arrazoien artean, berauek duten
originaltasunarena zegoen gehienetan. Irakurleei berria iruditu zaie, ez bakarrik
kontaketa bat behi baten ikuspuntutik egitea, baita elkarrekin lotuta dauden ipuin
jarraipen modura planteatutako liburua idaztea ere. Horregatik, gonbaraketak oso urriak
izan dira eta Atxagaren beraren beste lanekin egindakoak gehienetan.
OBB, Bi anai, Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian eta BEBMekin
konparatu izana, estilo eta hizkera antzekotasunari egozten zaio batez ere. Berdin
gertatzen da Gizona bere bakardadeanekin: hizketa eta estiloak (protagonistak barruan
dituen ahotsak, konparaketak,...) antzekoak iruditu zaizkie irakurleei. Hauetaz gainera,
Juan Mari Irigoienen Udazkenaren balkoitikekin konparatu dute (egitura
antzekotasunarengatik) edo eta Las mil y una nochesekin, istorio batzuk besteen barruan
azaltzeagatik.
BEBM, aldiz, Atxagaren Sugeak txoriari begiratzen dionean, Bi anai edo
OBBekin konparatzeaz bat, Joxean Sagastizabalen Kutxidazu bidea, Ixabel
(Alberdania,1994) liburu “labur, erraz eta abenturazkoarekin” konparatu dute.
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Adierazgarria, benetan, azken konparaketa hau, liburuari buruzko juzkuen berri ematen
baitu.
6.c.7) Atentzio puntuak.
Elkarrizketen gaineko iruzkin hauekin bukatzeko, irakurleei liburu hauetan
deigarriena iruditu zitzaienaz hitz egin nahiko genuke. Azken batean, gustagarri zaigun
literatur lan batean (eta besteetan ere bai) irakurlea testuaren alderdi batzuekin geratzen
da, hauek direlarik bere oroimenean gordetzen dituenak. Puntu hauek, irakurle
inplizituaren inflexio gune direnentz zehaztu beharko dugu ondorioetan.
Nahiz eta gehienek OBB liburua aspaldian irakurria eduki, guztiek gogoratzen
zuten istorioaren amaiera bitxia (kod. 2083, 2474, 1672). Honekin batera,
muskerra/okerra dikotomia, bai semantikoki, bai fonetikoki, gogoragarria iruditu
zitzaien (kod. 2083, 1359). Lehenago aipatu dugun bezala, tituluaren garrantzi eskasaedo azpimarragarria da: inkestatuek liburua gomendatzerakoan titulua gainditu beharra
zegoela zioskuten, “askozaz harantzago zihoala” liburua. Ipuinen artean “Bagdadeko
morroiarena” zen (ziren), dudarik gabe, irakurlea gehien hunkitu zutenak (kod. 2474,
2083, 1672).
BEBMen kasuan, pertsonaien izena (La Vache, Antioju Berde) eta izaera dira
atentzio-guneak. Era berean, tituluaren adierazkortasun semantikoaz ohartu zirela esan
behar dugu.
6.c.8) Sexuen arteko desberdintasunak.

Elkarrizketetatik abiatuta, Atxagaren bi liburu hauei buruzko iruzkin eta
harreretan sexuen arteko desberdintasunik zegoen ala ez ikusi nahiko genuke oraingo
honetan. Egia esatekotan, diferentzia hauek adierazgarriagoak izango dira OBBen
kasuan, elkarrizketa egiterakoan 4 mutil eta 4 neska hautatu genituelako. BEBMen
kasuan, aldiz, zortzitik 6 neskak dira, beste biak mutilak direlarik.
OBBi dagokionez, gorago esan dugun moduan, testu honek, plazer estetikoaz
bat, gogoetara bultzatzen zuen bereziki. Halere, badirudi mutilak gehiago inplikatzen
zirela irakurketan. Guztiek (kod. 1779, 2083, 1461, 1672) esplizituki adierazi dute
liburu hau gogoeta-eragile bilakatu zitzaiela, pertsonaiaren garapen psikologiko eta
pertsonalari buruzko juzkuetatik, bizitzaren eta denboraren iragaiteak sortzen duen
sentsaziora iritsiz. Nesken erantzunetan, berriz, liburuak sortutako plazer eta
entretenimenduaz hitz egiten zen: liburua irakurri ahala gehiago barneratu zirela onartuz
ere (kod. 2479, 66), ingurune ezagunak eragindako errealismo sentimendua topatzen
genuen.
BEBMen kasuan ere, mostraren partzialtasuna kontuan hartu arren, neskek
harridura berezia erakusten zuten behiaren portaera gizakoiarengatik. Guztiak
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behia=pertsonak baliokidetza onartzen zutelarik, gorago aipatzen genuen identifikazio
emozionaletara iristen ziren. Mutilen erantzunei begiratuz, hauek distantzia handiagoa
erakusten zuten behiarekiko, honen berezitasun nabarmenena autorearen imajinazioari
egotziz (nahiz eta bietako batek behia=pertsonak baliokidetza ikusten zuela onartu:
kod. 540).
Nesken irakurketa, orokorrean, hunkigarriagoa zela esan genezake eta,
dirudienez, inplikazio edo gertutasun emozionala bilatzen zuten. Adibide gisara, OBBen
kasuan neska batek (kod. 1359) “fletxazorik ez zuela eduki” aitortzen zuen, berarentzat,
pertsonaia edo edukiarekiko hunkidura maila ezinbestekoa zelarik.
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III.D) Azterketa enpirikoaren ondorioak.
Hasiera batean, 1990ean, irakaskuntza ertainetako euskal ikasleriaren irakurketaohiturak zehazteko asmoz hasi zen ikerketa hau, xede eta hedadurak zabalduz joan da,
eta horrela, lagin zehatz honen irakurketa-bilakaeraren jarraipenaren azterketa bihurtu
zaigu behialako proiektua.
Metodologia atalean adierazi denez, lagina zehaztu ahala baliabide teknikoak ere
eraldatuz joan dira, metodologia kuantitatiboak kualitatiboago bati bide egin diolarik.
Aztertutako laginaren muga eta partzialtasuna onarturik ere, ezin esan gure
ikerketaren emaitzek euskal literaturari buruzko irakurketaz eta beronen atzean dauden
arazoez argibiderik ekarri ez duenik. Gure artean irakurketari buruz egin diren azterketa
bakarrenetakoa datekeen honek, 70eko hamarkadan ugaritu ziren ahalegin
soziologikoen ildoan kokatzen du bere jarduera.
Euskal literaturaren azterketa soziologikoak.
Aipatutako azterketa soziologikoak I. Sarasolaren Euskal literatura numerotan
(1975) eta J.M. Torrealdai-ren Euskal idazleak gaur (1977) liburu mardularen eskutik
etorri ziren. Ikerlan honetan adierazi dugunez, garaian indarrean zeuden (ik. Escarpit-en
lanak Frantzian) azterketa enpirikoen xede eta asmoekin buruturiko ikerketa hauetan,
ordura artean euskal literaturaz ezezaguna zitzaigun ikuspuntu berritzailea zekarkiguten
egileok.
Alabaina, soziologikoki aztertzen zena ez zen kontsumoaren, hau da,
irakurlearen alderdia, produkzioarena eta egileena baizik. Halaxe laburtzen zuen I.
Sarasolak bere liburuan egindako saioa :
Lan hau euskal literaturaren zenbait alde kuantitatibori buruzko
saio bat da, bere historiako hiru eperi dagokionez. Hiru epeotako
literatura-produkzioaren eta idazlegoaren estrukturaren azterketa bat egin
dugu. (Sarasola, I., 1975:7)
Garai batean horrelako azterketen balioa aldarrikatzen zuen filologo honek1
egindako azterketek, ez zuten jarraipenik izan, eta lehen esan bezala, J.M. Torrealdairen

1

Metodologia soziologikoaren onurez honako hau zioen I. Sarasolak bere Historia Social de la
Literatura Vasca liburuan (Madrid, Akal, 1976):
La Literatura, en cuanto trabajo de creación, es arte, y su estudio debe manejar
necesariamente las técnicas y métodos propios de la crítica literaria poniendo a
contribución los instrumentos necesarios. Entre esos instrumentos, uno de los más aptos
para hacer inteligible en fenómeno literario en su totalidad es la ciencia, aún reciente,
conocida por sociología de la literatura. De acuerdo con los principios de esa ciencia, la
literatura no es el simple resultado de una determinada situación social o económica
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artikuluak izango lirateke euskal literaturaren hainbat xehetasun aztertzeko norabide
honetaz baliatu diren bakarrenetakoak.
1976az geroztik Jakin aldizkarian urteko liburu-produkzioaz argitaratzen dituen
taulez gain, gorago aipaturiko Euskal idazleak gaur liburua dugu egile honen lanik
luzeena. Bertan, garaiko euskal idazleen estudio soziologikoa (143 idazleri igorritako
inkesten emaitzak iruzkinduz) eta 1936-76 arteko euskal liburugintzaren produkzioaren
gaineko hausnarketa eskaintzen zen. Dakusagunez, Irakurlegoaren alderdia aztertzeke
geratu zen2.

Irakurketa ohituren jaitsiera.
Adinak gora egin ahala, gutxiago irakurtzen da. Hala frogatu dute gure lanean
barneratu ditugun hainbat ikerketen emaitzek3. Baina gure ikerketan frogatu duguna
beste ildotik ere badoa: gutxitze hori euskarazko irakurketetan ematen da nabarmen,
gaztelerazkoan jaitsiera hori txikiagoa delarik.
1994ko datuen arabera, euskarazko nobelarik inoiz irakurtzen ez dutenen
kopurua % 21,3koa da, kasu berean, gaztelerazko nobelak irakurtzen ez dituztenak
%10,4a direlarik. 1990ean, aldiz, ikasleak irakaskuntza ertainetan zeudenean, %9,8a
zen soilik euskaraz nobelarik inoiz irakurtzen ez zuena eta % 11,1a gaztelerazko
nobelen kasuan.
Euskarazko irakurketa-maiztasunaren jaitsiera, udan irakurritako liburuetan
islatzen da. Inkestatuek ematen zizkiguten erantzunetan, aurreko udan, eskola edo
lanetik kanpo buruturiko irakurketetan hamar titulutatik lau bakarrik zeuden euskaraz
(1990eko inkestan, hamar titulutatik bat bakarrik zegoelarik gazteleraz).
Era berean, aipagarria da, udan irakurritako liburuen egile berriak (1990eko
inkestan azaltzen ez zirenak), erdaldunak direla. Errepikatzen den euskal egile bakarra
Bernardo Atxaga da, asteasuarra delarik bi inkestetan autorerik irakurriena (euskaraz
nahiz gazteleraz), baita gogokoen dutena ere. Egile honen protagonismoa irakurtzen
diren tituluetan azaleratzen da: 1990ean udako liburu irakurrienen artean hamarretik
lau Atxagarenak baziren, 1994an hamar liburu irakurrienen artean bi ziren Atxagarenak
(Obabakoak eta Behi euskaldun baten memoriak).

(...), pero no puede negarse que los presupuestos sociales y económicos pueden
condicionar y explicar la producción literaria. (1976:31).
2

Aztertzeke geratuko den bezala 1996ko Durangoko Azokarako argitaratzeko asmotan dabiltzan
liburuaren bertsio gaurkotuan. Oraingoan liburugintza eta idazleen azterketaz bat, banaketari buruzko
azterketa burutzea dute helburu.
3
Gogoratu Bertelsmann Fundazioak Europako hainbat herrialdetan buruturiko ikerketaren emaitzak: 1629 urte arteko espainiarren artean % 74ak irakurtzen badu, 45 urte edo gehiagokoen artean %36ak soilik
irakurtzen du.
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Guzti hori gutxi balitz, euskal literaturarekiko ezagutza edo zaletasunik eza,
udako irakurgaien egileetan ikus dezakegu. Zerrenda horretan ez baitago azken 10
urteetan argitaratzen hasi den euskal egilerik.
Azkenik, esan dezagun, gure 1994ko inkestaren arabera, euskal narratibazale
baten atzean irakurzaletasun eskasa duen gaztea egon ohi dela. Hau da, liburu gutxien
irakurtzen dutenak eta adinez gazteenak direnak (-20 urte) dira euskarazko literatura
gehien irakurtzen dutenak.

Euskarazko irakurketen erakarpen eskasa.
Emaitzen balorazioan aipatzen genuen beste datu garrantzitsua, euskarazko
irakurketek eragiten zituzten emozio “hotzak” izan dira. Dirudienez, orokorrean
askozaz ere hunkigarriagoak eta asaldagarriagoak dira gaztelerazko literaturarekin
dituzten harremanak.
Gazteen artean ahoz-ahoko iruzkinek eta taldekako irakurketek duten eragin
positiboa kontuan hartuz, euskarazko hainbat irakurketek eragindako inpresio
negatiboak segituan hedatzen dira, irakurketen arteko selekzioak burutuz. Kontu egin
behar da, irakurzaleenen atzean pertsona gizartekoia eta aisialdia aktiboa gustatzen
zaiona dagoela, literaturaren gaineko iritzien ahoz-ahoko transmisioa ziurtatuz.

Hainbat aldagairen eragina.
1990eko inkestan, irakurzaletasunean eragin positiboa zuten hainbat aldagai
berretsiak geratu dira 1994ko emaitzekin.
Emakumezkoak dira bi kasuetan irakurzaleenak eta, adinari begiratuz gero,
gazteenak dira gehien irakurtzen dutenak. Era berean, etxean liburuak edukitzeak edo
gurasoen ikasketa mailak eragin positiboa du. Euskarazko irakurketari dagokionez,
euskaldun zaharrak dira euskaraz irakurtzeko zaletasun handiena erakusten dutenak, eta
familia bidezko euskararen jarraipena ematen denean (gurasoak euskaldunak direnean)
irakurzaletasun hori handiagoa da.
Liburuak edukitzearen onurak baieztatuak geratu dira. Gehienetan,
irakurzaleenak dira etxean liburu gehien dutenak. Hala ere, irakurgaien gehiengoa
lagunek utzitakoa dela onartzen da (lagunen iritzia delarik, gehienetan, titulu bat
aukeratzekoan eragin handiena duena) eta 1994ko inkestaren arabera, urtean, bataz
beste bost liburu erosten dira. Dakusagunez, kopuru hau Espainian ematen dena baino
altuagoa da (Berstelmann-en arabera, 3,3 liburu erosten dituzte bataz beste espainiarrek
urtean).
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Liburutegietara joateko joera urritasuna erakusten dute 1990eko eta 1994ko
inkesten emaitzek.
Liburu bat aukeratzerakoan jendearen iritzia da nabarmen kontuan hartzen dena
(bai 1994ko inkestan, bai 1990ekoan). Jarraian datoz titulua eta autorea. Gutxien
eragiten duten alderdiak, irakaslearen iritzia eta liburuaren itxura dira. Joera orokor
hauetan badira hainbat ezaugarri azpimarratzea merezi dutenak.
Batetik, goi-mailako ikasketak jarraitzen dituztenak direla liburu bat
aukeratzerakoan
autorea edo kritikak bereziki kontuan hartzen dituztenak. Goimailako ikasketak jarraitzen ez dituztenek, aldiz, gehiago jotzen dute itxura eta titulua
aintzat hartzera. Halaber irakurzaletasunari dagokionez. Gehien irakurtzen dutenak dira
egilea kontuan hartzen dutenak, eta irakurzaletasun txikia dutenei dagokienez,
liburuaren itxura eta titulua hartzen dituzte kontuan.
Inkestatuen formazio edo jarduerari begiratuz, 1990eko inkestan argi geratu zen
batxilergo ikasketak burutzen zituztenak lanbide heziketakoak egiten zituztenek baino
gehiago irakurtzen zutela. 1994ko inkestari dagokionez, goi-mailako ikasketak egiten
ari diren ikasleak dira nobela gehien irakurtzen dutenak, ikasketarik ez egiteak ipuinen
irakurzaletasuna igotzen duelarik (bereziki gazteleraz). Ikasketen nolakotasunari
begiratuz (zientziatako ala letretako karrerak egiten dituzten), batak ala besteak ez dakar
irakurzaletasun handiagorik. Zerbait aipatzekotan, inoiz irakurtzen ez dutenen
portzentaia handia azpimarratuko genuke letretakoen artean.
. Irakurketa gustuak.
Gure inkestak, eta bereziki bigarrena, narratibazko generoetara mugatu izanak,
gazteen baitan ematen den gustu-bilakaeraz hitz egiteko aukera ematen digu.
Dirudienez, adinak gora egin ahala errealismoranzko joera handiagoa ematen da. Nahiz
eta abentura eta misteriozko nobelekiko zaletasunak iraun, giza arazoak mintzagai
dituzten nobelak gero eta gustukoagoak dituzte.
Irakurzaleenek eta goi-mailako ikasketak jarraitzen dituztenek,
nobela
historikoak, arazo sozio-politikoei buruzkoak eta existentzialistak dituzte gogokoen.
Gutxien irakurtzen dutenek eta goi ikasketarik jarraitzen ez dutenek, aldiz,
misteriozkoak eta zientzia fikziozkoak.
. Sexuen araberako ezaugarriak.
Adinarekin batera, sexua izan da desberdintasun nabarmenenak eragin dituen
aldagaia. Nesken gogokoak dira, bereziki, nobela existentzialista eta psikologikoak.
Orokorrean sentimenduzko nobelekiko zaletasun gisara definitu izan den joera
hau, emakumezkoon “berezko” tasun bat baino gehiago, gizarte-rol baten erakusle da
Parmentier-en (1988) iritziz. 1994ko inkestan ikusi denez, gehien irakurtzen duten
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emakumeak etikoki atzerakoiagoak dira eta jarrera itxiagoak dituzte erlijio eta gizartejokabideetan. Honen ondoan, aisialdia publikorako joera genuke irakurzaletasunaren
bigarren ondorio nagusiena, eta zentzu honetan, indibidualismo eta bakardadea
gainditzeko bide suerta daiteke irakurketa.
Lanaren aurrean dituzten jarrerei dagokienez, irakurzaletasunak berezko lanaren
aldeko jarrera bultzatzen badu ere, mutil irakurzaleak handinahiagoak dira neska
irakurzaleak baino: gehiago estimatzen dute ondo ordaindutako lana, denbora librea
eskaintzen duen lana baino.
. Bernardo Atxagaren nagusigoa.
Bernardo Atxaga dugu udan gehien irakurri duten egilea (bai 1990eko inkestari
dagokionez, bai eta 1994koari dagokionez ere). Baina hori bakarrik ez: OHOtik irakurri
dituzten liburuen artean, gogokoenak Atxagaren Obabakoak eta Behi euskaldun baten
memoriak dira, hamar liburutako zerrenda batean lehenengo bi postuetan azaltzen
direlarik. Dakusagunez, sendotutako zaletasun baten aurrean gaude.
Datu horretatik abiatu ginen sakoneko elkarrizketak aipatutako bi liburuen
inguruan antolatzeko. Helburua honako hau genuen: egile honekiko zaletasuna erakutsi
duten inkestatuei hitza eman eta oinarrian leudekeen arrazoien berri ematea.
Inkestatuek irakurri behar zituzten liburuetako pasarteez egindako iruzkinetan,
egilearen obraren gaineko ezagutza zabala ikusten zen. Eta ezagutza edo itzalaz mintzo
garenean, asteasuarraren lanak lortutako onespena irakurle gazteonganaino iritsi
delakoaren lekukoak jaso ditugulako izan da. Elkarrizketa batean batek aitortzen zigun
bezala, Obabakoak liburua ez irakurri izana bekatutzat jotzen zuten lagunek. Beste
euskal idazle bati buruz horrelakoak entzutea zaila suertatzen dela uste dugu, baieztapen
horretan, idazlearen gizarte-proiekzioaren isla ikus baitaiteke. Literatura gutxi
irakurtzen den garaiotan, irakurri beharreko liburu eta egileen izenak ahoz aho dabiltza,
eguneroko espektakuluaren parte bilakatuz.
Atxagaren bi liburuek eragindako irakurketak desberdinak direla onartuz ere,
badira asteasuarraren arrakastaren arrazoi bilakatzen diren bi ezaugarri nagusi. Batetik,
egileak darabilen euskarari dagokiona, bestetik, Atxagaren testuetan irakurleak
sumatzen duen originaltasunak eragiten duena.
Asteasuarraren testuetako euskara,
erraz eta ulergarritzat jo dute
elkarrizketatuek, euskarazko irakurketetan maiz ematen den hiztegiaren beharra
eskatzen ez duena. Arrazoi hau izan da liburua gomendatzera bultzatu duen
nagusienetakoa.
Hain da garrantzizkoa egilearen erregistro eta estilo linguistikoaren kontua, non,
zenbait elkarrizketatuk asteasuarraren hiztegiak eragindako harridura erakutsi duen.
Ematen zituzten hainbat erantzunetan, Euskaltzaindiaren arauen ezagutza oparoa
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erakusteaz bat, egilearen zenbait erabilera kritikatzera ere ausartzen ziren4. Hala ere,
ulergarritasuna izan da gehienek azpimarratu nahi izan dutena.
Horrekin batera, Atxagaren testuetan irakurleak sumatzen duen originaltasuna
aipatzen zen. Aztertutako bi testuen berritasuna arrazoi desberdinek eragindakoa izanik
ere (egiturari zegokiona Obabakoak-en, eta argumentuari zegokiona Behi euskaldun
baten memoriak-en), testuok euskal literaturaren esparruan duten berezitasuna
nabarmendu nahi zen.
Antzekotasun horien parean, bi liburuek eragiten dituzten irakurketa
desberdintasunaz mintzatu beharko genuke. Behi euskaldun baten memoriak-en
irakurketa atsegina, hunkigarria eta irakurketa-modalitate emozionala eragiten
dutenetakoa da. Pertsonaiaren jazoera desberdinekin identifikatuz, hunkitu egiten du
irakurlea.
Obabakoak-en irakurketa, berriz, zailagoa da. Pentsarazi egiten duen testu gisara
dakusate, eta ondorioz, irakurketa-modalitatea intelektiboagoa da. Testuaren egitura eta
taiuera dira irakurleek behin eta berriro azpimarratu dituztenak. 1994ko inkesten
emaitzetan lortutako datuekin bat dator erantzun hau, gogoratzen garenez, inkestan
interesgarritzat definitzen baitzen liburu honen irakurketa.
Beraz, Mo-ren kontakizunek “fletxazoa” eragiten badute (ik. elkarrizketak),
Obabako kontaerek mirespena sortarazten dute. Irakurleak distantzia handiagoz dakusa
liburua eta ez da gertutik hunkitua sentitzen.
Atxagaren bi liburuok eragiten duten beste sentimendua gertutasunarena
genuke. Testuetan azaleratzen zaigun kronotopoa dela medio, hau da, denbora-espazio
erlazioak direla medio, testuinguru euskaldun batekin identifikatzen ditu irakurleak.
Sentimendu hau nabarmenagoa da Behi euskaldun baten memoriak liburuaren kasuan,
bertan irudikatzen zaion paisaia berdea euskalduna iruditzen baitzaio irakurleari eta
Euskal Herriko edozein lekuren adierazgarri.
Obabakoak-en kasuan, berriz, euskal testuinguruaz bat, testuinguru
unibertsalagoa ere begitantzen zaio irakurleari. Liburuan agertzen den leku aberastasuna
dela medio, Mila gau eta bat gehiago-ko kontaketak dakarzkio bati baino gehiagori
gogora.
Bestalde, sakoneko elkarrizketen emaitzak bat datoz 1994ko emaitzek liburuen
irakurlegoaren sexuaz ziotenarekin: behiaren kontaketak nesken gogoko dira nabarmen,
Obabakoak-en kasuan, berriz, sexuen arteko desberdintasunak hain handiak ez direlarik.

4

Ikusten denez, euskal irakurle gaztearentzat funtsezkoak suertatzen dira aukeraketa eta erregistro
linguistikoari dagozkion arazoak. Bere gaitasun linguistikoa etengabeki frogatu beharrean aurkituko
bailitzan, irakurketa literarioa lortzeko traba bihur daiteke berau.
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Honekin batera, argi dago, irakurzaleenak direla Behi euskaldun baten memoriak
bereziki maite dutenak, beren aukeraketan egileak eta tituluak garrantzi nabarmena
eduki duelarik. Liburua irakurri ondoren komentatzeko joera erakusten duten irakurle
hauek, lagunen arteko komentarioei jarraituz erabaki dute liburua irakurtzea, kasu
honetan, eskola ez delarik bultzatzaile nagusiena bilakatu.
Eta hortxe legoke gakoa. Obabakoaken pisu literarioa onartuz ere, euskarazko
titulu gehienetan gertatzen den bezala, eskolak eragindako irakurketa bat topatzen dugu
atzean. Ikusi denez, plazerezko irakurketa, aisialdian burutzen dena eta bereziki lagunen
gomendioz edo egilearen izenaren eraginean gauzatzen dena, gazteleraz ematen da
gehienetan, Behi euskaldun baten memoriak-en kasua salbuespen bakarrenetakoa
datekeelarik.

. Bukatzeko.
Azken iruzkinotan eta azterketaren atal desberdinen amaieran ipini ditugun
oharretan, euskarazko irakurzaletasun eskasaren arrazoi eta arazoen berri ematen saiatu
gara. Eskolatik irten ondoren eta adinak gora egin ahala, euskarazko irakurketak gero
eta gehiago baztertzen direla esatera ausartuko ginateke.
Bernardo Atxaga edo J. Sarrionaindiaren Narrazioak-en bezalako kasuak
kenduta5, inkestetan azaldu zaizkigun euskal egile gehienek eskolaren esparrura
mugatzen dute beren eragina. Asteasuarraren arrakastaren hainbat arrazoiekin batera
(erregistro linguistiko eta literario aberastasuna, besteak beste), euskarazko
irakurketaren jaitsiera horri aurki dakizkiokeen irteerak esaten ausartuko gara jarraian.
Irakurketa literarioa benetan plazerezkoa izan dadin, alde batera utzi beharko
lirateke eskoletan egun indarrean dauden hainbat joera kaltegarri (irakurgai zaharkituz
osaturiko zerrendak, testu-analisi etengabeak, idazlan urritasuna, irakurketa ozenen
eskasia, nobedadeen informazio falta,...). Gehienetan, helburu funtzionalez erabiltzen
dira literaturako klaseak eskoletan, eta literaturaz gozatzeko baino gehiago balio dute
hizkuntza maila hobetzeko. Jokabide oker honen emaitzak azaleratu zaizkigu inkesta
hauetan.
Eskolan bakarrik oinarritutako irakurzaletasunak ez du luzaroan irauten, eta
beste hainbat eragiletan oinarritu behar du. Besteak beste, ikerketa honetan ikusi dugun
liburutegien presentzia eskasa edo argitalpen berrien iragarpen urria dira sendotu behar
direnak. Eta hauekin batera, ezin ahantz etxekoen irakurketa-ohiturek gazte eta
haurrengan duten eragin zuzena. 1994ko inkestan ikusi genuenez, eragin handiagoa
dauka gurasoen irakurketa-ohiturak, beren instrukzio mailak baino. Txikitan gurasoek
ozenki burututako irakurketek, gazte irakurzalea sor dezakete urteekin.
5

Inkestan ikusi dugunez, adinarekin gora egiten du Sarrionaindiaren obrarekiko zaletasunak (bereziki
Narrazioak). Irakurzaleenek gogoko duten egile honen irakurketa lagunen gomendioz burututakoa da
gehienetan.
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IV) IRAKURLE KRITIKOA: BERNARDO ATXAGAREN LITERATUR HARRERA.
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1) Literatur produkzioa:
Doktorego tesi honen sarrerako puntuan genioenez, Atxagaren obraren
irakurleaz (dela soziologikoa, inplizitua edo kritikoa) aritzea zen geure xedea. Helburu
honekin ekin genion egile asteasuarraren obraren harrera kritikoa aztertzeari,
Mukarovsky kritikari txekiarrak esandakoari jarraituz, kritiketan islatzen baitira garaian
indarrean dauden kanon eta arau estetikoak. Azken finean, gauza jakina da kritikoak
lehenengo eta behin, irakurleak direla, eta beren iruzkinetan igurikimen horizonteaz bat,
literaturaren gauzatze desberdinak erakusten dizkigutela.

Asmoak asmo, harreraren azterketa honek Atxagak egun lortu duen
proiekzioaren berri eman behar zuela iruditu zitzaigun, eta horregatik, atzerriko harrera
ere ikertzeari egoki iritzi genion1. Itzulpen bakoitzak irakurle-komunitate bat du atzean,
igurikimen eta harrera literario desberdinak sor ditzakeena. Hauxe zen hustuketa
honekin ikusi nahi genuena: nola aldatzen diren herrialde batetik bestera testu berdinen
irakurketak.
Horrela, adibide bat aurreratzearren, ez da inondik ere kasuala Behi euskaldun
baten memoriak (1991) liburuak gure artean izan zuen oihartzun eskasa (eta negatiboa
batzuetan, kritikari batek baino gehiagok “gehiago espero zuela” zioelarik) eta
Alemanian izan duen arrakasta handia (J. Gaardner-en El mundo de Sofiarekin
konparatua izan delarik). Gure artean, OBBen itzalak guztiz baldintzatzen zuen
hurrengo liburuaren agerpena, irakurlearengan igurikimen oso konkretuak sortuz.
Atzerrian, aldiz, egilearen traiektoriaren proiekzioa bestelakoa izanik, “irekiago”
zeuden gauza berrietarako. Zorionez, horrelakoetan, irakurleek dute hitza eta kritika urri
eta ez hain onak jaso arren, gure artean saldu diren 36.0002 aleak edo gaztelerazkoan
saldutako 140.000 aleek, Jauss-ek Harreraren Estetikaren hastapenetan zioena
gogorarazten digute: Literaturaren Historia irakurleengandik abiatuz egin beharraren
egokitasuna alegia.

1.a ) Atxagaren bilakaera literarioaren gaineko ohar laburrak.
Bide luzea da, dudarik gabe, 1972tik gaurdaino Bernardo Atxagak egindakoa,
bere obra baitugu, dudarik gabe, Pott bandaren garaietatik defendatzen zen
Literaturaren autonomiaren adibiderik nabarmenena. Atxagaz hitz egitea, egun, euskal
idazle sarituenaz, gehien saltzen duenaz, idazle profesional bakarrenetakoaz, 1.000tik
gora hitzaldi eman dituenaz,... idazle guztiz “esportagarriaz” hitz egitea da.
1

Harrera-Bibliografia “nahiko” zehatza eta zabala lortu arren, Obabakoak eta Behi euskaldun baten
memoriak liburuen kritikak soilik hartuko ditugu hemen kontuan. Arrazoia sinplea da: geure xedea
harrera kritikoa, liburu hauetako irakurle inplizitu eta soziologikoekin konparatzea izanik, beste liburuen
gaineko harreraren azterketak duda ezinezko interesa edukiko balu ere, tesi honen esparrua (eta luzera)
gehiegi zabalduko litzatekeelakoan gaude.
2
Kapitulu honetan emango diren salmenta-datuak 1995eko abendura artekoak direla zehaztu behar da.
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Bera dugu, 60ko hamarkadaz geroztik gertatu den literaturaren
instituzionalizatzearen (Lasagabaster, J.M.:1984) emaririk nabarmenena. Bere lana
dugu, halaber, euskal literatura garaikideak irakaskuntzarekin duen morrontzatik
irteteko eta benetako irakurketaren sozializazioa emateko, esperantzarik
handienetakoa3.
Hala ere, egile baten arrakasta bere irakurlegoaren ugaritasunean ez ezik, beste
idazleengan eduki dezakeen itzalean ikusten da. Zentzu honetan, Atxagaren hainbat lan
gune edo inflexio puntutzat hartu ditu euskal kritikak.
Etiopia (1978), esaterako, “euskal poesia modernoaren kanon” gisara definitu
zuen J. Gabilondok (1993). Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian (1984), berriz,
euskarazko haur-literatura modernoaren hastapentzat jo du X.Etxaniz-ek (1996)
(A.Lertxundiren Tristeak kontsolatzeko makina eta Mariasun Landaren Txan fantasmarekin batera). Azkenik, Obabakoak (1988) 80az geroztik argitara eman den ipuingintza
modernoaren gailurtzat definitua izan da (X. Mendiguren: 1996)4.
Erpin horiezaz gain, ikerlari bat baino gehiago Atxagak hitzaldi eta
jardunaldietan esandakoek edukitako eragin eta oihartzunaz mintzatu da. Bereziki
1982an argitara eman zuen “Euskal narratibaren arazoak” artikuluan asteasuarrak
euskal literaturaren mendiratu beharraz esandakoek, topos eta gai erruralez bete ditu
hainbaten nobela eta ipuin liburuak (M. Hernández Abaitua, 1989b: 1775).

3

Baieztapen hauek argitzeko, ikus “Irakurlea eta Euskal Literatura: harreman etenen gaineko gogoetak”
puntua (V.b.2).
4
X.Mendiguren, 1996, Ipuingintza 1975-1985, argitaratzear.
5
70eko hamarkadan narratibaren espazioak urbanoak baziren, 80koan ohiturazko erruralismo berriagotua
indartu da. Hortxe geneuzkake, besteak beste, A. Lertxundiren Hamaseigarrenean aidanez (1983),
P.Aristiren, Kcappo. Tempo di Tremolo (1985) eta Irene. Tempo di adagio (1987), I.Mujika Iraola-ren
Azukrea belazeetan (1987), P.Berasategiren Hamabost istorio Aizkorpeko (1984), J.M. Irigoienen
Babilonia (1989) etab.
Segur aski gehitxo, eta funtsean ausartegia litzateke joera honen jatorria aipatutako Atxagaren
baieztapenetan ikustea. Ausarta diogu, Atxagaren literatura ez baita “erruralista” ez helburuz, ez poetikaz.
Alderantziz, “baserria/hiria” oposaketa behin eta berriro baztertu ditu, horren ondoan “kultura/basoa”
oposaketa defendatu eta kontatuz.
Geure ustez, gaizki ulertutako mendiratzea dago oinarrian. SUSAkoek (5.zb; 1982) egindako
elkarrizketa batean hala mintzo zen Atxaga bera gai honi buruz:
(...) baserriaren literatura ez da mendiaren literatura, edo mendiarena da bina
galbahe ideologiko-folkloregiletik pasea: niri ez zait “Garoa” interesatzen: EHko
mendian ezagutu dudan jendea Joanes eta abarren antipodetan dago. (21.or.)
Azken batean Borges-ek behiala esan bezala, libururik arabiarrenean, Coranean, ez da ganbelu
bakar bat ere agertzen. Berdin esan genezake Atxagaren testuez (Obabakoez): baserri munduaren
deskribapena baino gehiago, mundu ikuskera bat (deitu iraganekoa, mendikoa,...)azaleratzen baita bertan.
Halere, eta bukatzeko, azpimarratzekoa da gai erruralista duten nobelek irakurlegoaren aldetik
ezagutu duten harrera ona. Goiko zerrendara itzuliz, bertan daude egungo euskal literaturan
“arrakastasuenetakoak” kontsidera daitezkeen titulu batzuk. Adibidez: Hamaseigarrenean aidanez
(29.000 ale salduak), Kcappo. Tempo di Tremolo (23.295 ale salduak) eta Irene. Tempo di adagio
(14.078), Babilonia (24.000 ale salduak), etab.
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Atxagaren bilakaera narratiboan, hastapenetako (1972, 1975, 1976, 1978)
produkzio abangoardia osteko estilotik kontatzeko modu “tradizionalegotaranzko” bira
nabaria da. Bai narratibari dagokionez (Ziutateaz (1976)), bai poemagintzari
dagokionez (Etiopia, 1978), kontaketa bera gai nagusi duen literaturgintza batetik
(isiltasunaren poetikaren baitan ulertua), istorio “jakinak” birkontatu behar direla
baieztatzen duen literaturgintzarako bira azpimarragarria da.
Kontaketak protagonismoa hartzen duen norabide honetan, aipagarria da
Atxagaren kasuan Haur eta Gazte Literaturaren presentziak duen garrantzia. Mota
honetako 25 liburutik gora idatzi ditu egileak, gehienak OBB baino lehenago argitaratu
direlarik eta hauen artean egun liburugintza-mota honetan “best-seller”ak
kontsideratzen diren Sugeak txoriari begiratzen dionean (1984) (Lizardi Saria) eta Bi
letter jaso nituen oso denbora gutxian (1985) ditugularik. Biotan, nahiz 1978ko
Francisco Javieren, Obaba topos imaginarioak protagonismoa hartuko du Atxagaren
narratiban (adibide nabarmena Bi anai (1985) nobelan ikus dezakegu).
Haur eta Gazteei bideratutako kontaketetan nahiz OBB baino lehenago
argitaratutako ipuinetan, liburu honetan bilbatuko diren erregistro narratibo desberdinak
egituratzen joango dira. OBBen irakurketan argitzen saiatu garenez, ahozko kontatzeko
modu tradizionalekin batera, lengoaia eta estetika abangoardistagoak bateratzen
dituzten narrazioetara, konta teknika postmodernoen (ik. metanobela, literatur
jokoak,...) oihartzunak sumatuko ditugu bere obran.
Bestalde, egilearen produkzio literarioan narratiba nagusi bada ere,
azpimarragarria da Atxagak berak “literatura marjinal” deritzonekiko erakusten duen
zaletasuna. Pott bandaren saio literarioetan ikusten zen aberastasun estilistiko eta
formala, lan berriagoetara hedatu da: Henry Bengoa Inventarium (1988), Lezio berri bat
ostrukari buruz (1994), Antzoki iluna (irrati nobela ), eta Garziarena (1992-94) edo
Luxia (1993-94) bezalako aldizkariak horren adibide genituzke. Egileak behin baino
gehiagotan adierazi duenez, Literaturan “bizitza ofiziala” eta “marjinala” nahastea
gogoko du.

Alabaina, “bizitza ofizial” horrek, segur aski, “konpromezu” ugaritasuna izan
du ondoriotzat. Atxagaren bibliografian, bereziki OBB sarituaren ondorenean, maiz
aurkituko ditugu momentuko pertsonaia ospetsuen gaineko kontaketak (1994b “El
diablillo navarro”, Indurain-i buruz) edo puri purian dauden gaiei buruzkoak (1994l:
“Gula. Frenos al buen apetito”), futbolaren ingurukoak (1995c:“Denborari buruz.
.Mahaingurua hooligan batekin). Hauen ondoan, gero eta ugariagoak dira, idazlearen
konpromiso etikoa islatzen duten hainbat kolaborazio: Atzegirentzat ( 1996c “A Javier”,
Hara! Bi), Amnistia Internacionalentzat (1994o “Alfabeto” (Hitzaurrea) in Bilal, E. et
al. ¡Socorro! ), Batzen plataformarentzat,....
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Bibliografia guzti honen atzean, egilearen presentzia soziologiko nabarmena
daukagu. Literaturaren ohiko bideak gaindituz, hainbat abeslarirentzat kantak idatzi ditu
(Loquillo, Gurrutxaga, Muguruza, Ruper, Laboa,... ); antzerki lanak plazaratu (azkena
“Emigración” delakoa Geroa taldearentzat ), edo zerrenda hau amaitzeko, artista
ezagunen katalogoetan egindako kolaborazioak gogora daitezke (besteren artean, Jose
Luis Zumeta, Eduardo Chillida, Ramos Uranga, Eduardo Sanz, Ricardo Toja, Andrés
Nagel, Carmelo Ortiz de Elguea, Francesc Torres,...).
Atxagaren produkzio literarioan, beti ematen da joera abangoardista
desberdinekiko lotura bat, eta, horrela, kontatzeko modu tradizionalagoen parean,
formalki berritzaileagoak diren saioak eman ditu argitara. Adibide bat jartzekotan,
gogora ditzagun azken urteotako narrazio errealisten ondoan, bereziki 90eko
hamarkadan argitaratu dituen alfabeto, abecedario eta “metodoak”. Guztiotan, eragin
oulipiarra edo borgestara suma daiteke, literatura joko eta ariketa moduan ulertzetik
datorrena.6

6

Alfabetoen artean aipagarriak ditugu :

-(1991),“Alfabeto sobre fantasmas en el que sólo la M habla de milagros” in Atxaga, B. et al.,
Panta 6. I nuovi narratori, Milan, Gruppo Editoriale Fabbri (Berrargitaratua: The Journal of Basque
Studies, 1993, California, 15-20 . Ibid. Diario 16)
-(1993),“Alfabeto francés en honor a J.L.Borges”, Paréntesis 3, 4-12. (Jatorriz, Pariseko
Pompidou Zentroan emandako hitzaldia da. Jarraian Quai Voltaire Frantziako aldizkarian argitaratu zen
Frantzian. Hurrena Diario 16-en Madrilen eta, azkenik, Paréntesis aldizkarian);
- (1993),“Cuento sorprendente en forma de alfabeto”, El Pais semanal 130, 93-8-15, 87-90 eta
The Journal of Basque Studies, 1993, California, 21-24)
- (1994),“Alfabeto sobre una canción de mar”, Diario 16, 94-5-14, III-IV ( Bordeleri buruzko
liburu batean ere Escuela de Letras-ek argitaratua, eta Factor 5-en ere bai)
- (1994), “Alfabeto para Eduardo Sanz”, Galeria SEN, Catálogo,
-(1994), “Mendiari buruzko alfabeto berria” in Serrás R. & Atxaga, B., Zabalbideak (Argazkiak
& testuak), Bilbo, BBK
-(1994), “Alfabeto” (Hitzaurrea) in Bilal, E. et al. ¡Socorro!, Bartzelona, Ediciones B
(berrargitaratua in Ficciones, 1go zenbakia, 1995eko martxoa, (Granada), 12)
-(1994), “Euskal kulturaren alfabetoa” in GABASTOU,A. (zuz.) Nations basques, Paris,
Autrement. (berrargitaratua in Atxaga, B., 1995, Alfabeto sobre la cultura vasca. Henry Bengoa
Intentarium, Donostia, Orain)
Bestalde, abecedario eta “metodo” batzuk soilik gogoratuz:
-(1990), “Abecedario sobre geografías imaginarias” (hitzaldia El Correo-ren Aula de Cultura-n)
El Correo, 31-1-90, 45
-(1991), “Abecedario para la decimoséptima de Mariano Arsuaga”, Pamiela, 13zb, 23-26
-(1994), “Método para escribir un cuento a volapluma”, El Pais semanal, 18. zb, 94-8-7, 90-94 (
berrarg. in ATXAGA, B. et al, Relatos urbanos, Madrid, Alfaguara Itzulp. “Ipuin bat airean idazteko
metodoa”, Egunkaria, 95-8-26 (25), 95-8-27 (17), 95-8-29 (25) eta 95-8-30 (25).)
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1.b) Argitalpen eta salmenta kontuak.
Gure artean Atxagaren lanak ezagutzen duen oihartzunaz mintzatzeko, arrakasta
honen lekukoak aurkitu nahi izan ditugu salmenta eta edizio kopuruei begirada bat
boteaz.
Jarraian ikusiko dugunez, harrera on hau ez zen Sari Nazionalarekin hasi.
Ordurako asteasuarra oso ezaguna zen gure artean eta bere lanek argitalpen ugari
zituzten, ondoko datuotan ikusten denez: Sugeak txoriari begiratzen dioneanek 1984tik
1988ra lau argitalpen izan zituen (17.000 ale saldu zituelarik urte horietan), Bi letter
jaso nituen oso denbora gutxian 5 argitalpen 1984tik 1988ra (22.000 ale salduak); Bi
anai-k lau argitalpen, lehenengo biak 1985ean (18.000 ale salduak).
Hala ere, 1989ko Sari Nazionalaren itzalean, arrakasta hori areagotu egingo da,
merkatu berriei bide emango zaielarik. Itzulpen eta argitalpen desberdinek eragindako
promozio-kanpainek izugarri areagotuko dute egilearen presentzia komunikabideetan.
Egilearen ahotan hainbestetan entzun dugun erresonantzia kaxaren kontua,
asteasuarraren sari ondoko ibilbidean gauzatuko da.7
Ibilbide horretan, ezin ahaztu, egilearen lanaren arrakastari begiratuz, Atxagak
geure artean nahiz atzerrian eman dituen hitzaldi ugariak (milatik gora direla esan izan
du behin baino gehiagotan). Irakurlearengana gerturatzeko bide bihurtu diren agerraldi
hauek, bere irakurlegoa “egiten” lagundu diotela onartu du8 .
Ezagutza eta presentzia publiko horrek, Atxagaren beste lanekiko kuriositate eta
irakurketa-desioak handitu egin ditu. Eta ez hori bakarrik. Askotan kanpoan izandako
arrakastak oihartzun zuzena izaten du geure irakurleen erantzunean. Bi adibide soilik
gogoratzeko, Bi anai edo Zeru Horieken kasuak aipa ditzakegu. Euskarazko salmentak
nabarmen igo ziren gaztelerazko itzulpena plazaratu zenean. Ez da, ez, axaleko kontua,
itzulpenak lanaren kalitatearekiko suposatzen duen handicapaz gain, irakaskuntzaren

7

Sariak eragindako erresonantzia eta entzutearen lekuko ditugu gure harrera-bibliografian lortu ahal izan
ditugun datuak. Horrela, 1988an, liburua argitaratu zen urtean, berari buruzko erreferentzia, kritika edo
erreseina kopurua 14koa izan bazen, 1989an, Sari Nazionala lortu zuen urtean, 101era igo zen
erreferentzia kopurua estatuko aldizkari/egunkari desberdinetan.
Horrekin batera, azpimarratzekoa da 1989ko udazkenetik 1990eko udaberrira doan epean liburu
salduenen zerrendetan azaldu zela egunkari entzutetsuenetan (El Pais, El Mundo, ABC, Diario 16, El
Correo, El Diario Vasco, Deia, Diari de Girona,...etab) .
8
Badago geure artean asteasuarraren arrakasta, jendaurrean bere mintzaldiek eragiten duten onespen eta
liluraren ondorio ere badela onartzen duenik. Hauetako batzuk gainera, areago doaz, beren
baieztapenetan, benetan komentario “pozointsuak” eginaz. Horrelakoetan, asteasuarraz baino datu
gehiago lortzen ditugu kritika sinatzen duenari buruz, bere “fobien” lekukoak eskuratzen ditugularik:
(...) komunikabideen kontra mintzo dun beti Villanovako Conde Jaun hori. Baina bere
begije erribera, bere orrazkera estereotipatua, bere ezpainje sentsuala eta bere
jendaurreko pose goxoa inork ezagutu ez balitu, seguru ez zuela izanen izan duen
famarik eta oihartzunik.(...). Oso ongi engainatzen din jendea; oso ongi liluratzen din;
oso ongi zekin jendea bereganatzeko zer egin behar duen. Eta, nik uste, atzeneko hamar
urteotan ez dela jendea bereganatzeaz bestetaz arduratu. (Perurena, P., 1993, Marasmus
femeninus, Elkar, 53-54)
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zirkuitutik at dagoen irakurlegoarengana hurbiltzeko aukera ematen baitu promozio
kanpainak direla medio.
Guziarekin ere, egilearen proiekzio publikoaren azterketa berez interesgarria
izanik ere, gure ikerketa honetan lekuko idatziak soilik hartu ditugu kontuan. Arrazoia
bistakoa da: batetik, azterketa-eremua mugatzearen egokitasuna, bestetik, egilearen
emanaldi publiko guztien berri edukitzearen ezintasuna9.
Hona jarraian titulu arrakastatsuenen salmenta eta argitalpen datuak:
1.b.1) BI LETTER (1984)
J. Ormazabal-en Pernando Amezketarrarekin batera (13 edizio, 48.000 ale
salduak ), liburu hauxe dugu euskarazko gazte-literaturako best-sellerra. Torrealdai-k
1995eko liburugintzaz argitaratutako Jakineko artikuluan, euskal Literaturan argitalpen
gehien eduki dituzten bi tituluak gazte-literaturakoak zirela zioskun. Urteak dira,
irakaskuntza eta euskalgintzaren munduan arrakastatsu funtzionatzen daramatenak.
Erein argitaletxearen eskutik 13 edizio egin dira, guztira, 47.773 ale saldu
direlarik. Liburu honen funtzionamendu onaren frogagarri hona datu hau: 1984an
argitaratu zenetik 1995eraino tirada garrantzitsuko10 argitalpen bat izan du gutxienez
urtean (1993an bi izan dituelarik).
9

Hona jarraian, atzerriko emanaldi batzuen berri: Carrefour des littératures européenes de Strasbourg
(1992); 1995eko urrian Vienan La vida es sueño titulupean antolatutako idazle espainiarren Jardunaldiak;
1995eko Lahti International Writer´s Reunion delakoa ; 1995eko Frankfurt-eko azoka; 1996ko apiriliean
Council-ak antolatutako bira Erresuma Batuan,... etab luze bat. Hauei buruzko aipuak Doktorego Tesi
honi darraion bibliografia komentatuan aurki daitezke.

10

Bi letter-en salmentak euskaraz dataren arabera.

argitalpena

tirada

urtea

1

5.000

1984

2

5.000

1985

3

4.000

1986

4

4.000

1987

5

4.000

1988

6

4.000

1989

7

4.000

1990

8

3.000

1991

9

3.000

1992

10

3.000

1993
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Gaztelerazko itzulpenean, aldiz, 5.500 ale edo izan dira salduak. Gainerakoan,
katalanera, galegora, italierara eta frantsesera itzulia izan da.
Alderdi literarioei begiratuz, liburu honetan gerora hainbat lanetan
nabarmenduko den alderdia gogoratu beharko genuke: hizkuntza eta erregistro
linguistiko desberdinen nahasketa estilistikoa (gogoratu BEBMen “warholismo”
linguistikoaz esandakoak).
1.b.2) SUGEAK TXORIARI BEGIRATZEN DIONEAN (1984)
1983an Lizardi Saria irabazi zuen. Euskaraz bederatzi argitalpen izan ditu
1984tik gaurdaino, guztira 30.889 ale salduz. Urtean bataz beste lau mila ale saldu
dituen titulu honek, oso ongi funtzionatzen du oraindik (azken argitalpena 1995ekoa
baita). Itzulpenei begiratuz, gaztelerara, katalanera, galegora, italierara eta frantsesera
itzulia izan da, hasierako tiradak handiak izan direlarik (5.000 eta 4.000koa
gaztelerazko bi sailetan, eta 3.000koa frantsesezkoan).
Obabako topos narratiboaz gain, heriotzaren begirada, gerora OBBetan
Bagdadedo morroian errepikatuko den motibo narratiboa (ik. honi buruz OBBen
azterketa) dagoeneko presente dago liburu honetan.
1.b.3) BI ANAI (1985)
Gaztelerara eta frantsesera itzulia, eta dirudienez, aurki katalanera eta italierara
itzultzekoa. Badirudi Círculo de Lectores-ek ere argitaratu nahi duela.
Gaztelerazko kritiketan narrazioaren sendotasun eta erakarpena azpimarratu
dira, OBBeko mundu mitiko eta mikrokosmosarekin dituen harremanekin batera
(gazteleraz lortutako entzutea plazaratu diren 5 kritiketan, 6 kroniketan,
elkarrizketetan....nabari daiteke).
Halere, arrakasta hori ez da, inondik ere, gure arteko kritika urrietan ikusi,
zenbait kasutan (Izpizuarena kasu), kritikak ez direlarik hain onak izan. Honen parean,
nobela honek irakurlegoaren artean izan duen harrera ezin hobea aipatu beharko
litzateke, askotan bezala, kritikaren (literaturaren instituzioen oro har) eta benetako
irakurketaren arteko etena nabarmenduz. Euskaraz izan dituen 11 argitalpenetan, 33.911
ale saldu dira, bataz besteko tiradak 3.000koak izan direlarik. Azkenaldian izan dituen
berrargitalpenak kontsideratuz (1995ean 2, bata 3.000koa eta bestea 2.000koa, eta

11

3.000

1993

12

3.500

1994

13

3.500

1995

Guztira eginak: 49.038
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1996an 2.000ko beste bat) gaztelerazkoak lortutako harrera on eta oihartzunaren
babesean sortutako irakurketa erakuts lezakete.
1.b.4) OBABAKOAK (1988)
Jakina denez, 18 hizkuntzatara11 itzulia izan da liburu saritu hau. Euskaraz
guztira 37.293 saldu badira, Ediciones B-k gazteleraz 73.000 inguru saldu ditu eta
Círculo de Lectores-ek 8.000. Atzerriari dagokionez, Erresuma Batuan guztira 5.000
ale saldu dira; Holanda, Italia eta Frantzian 3.000 inguru. Alemanian ere ongi saldu da:
Schönbach-ek 6.000tik gora. Gure datuen arabera, gutxien saldu den lekua Norvegia
izan da.
Euskarazko 10 argitalpenen kronologiari begiratuz12, aipagarria da 1988tik
gaurdaino (azkena 1995ekoa delarik) liburuak izan duen arrakasta paregabea: 1989,
1990 eta 1993 urteetan bina argitalpen izan zituen, salmenta datuak 10.000 aletara
iritsiz urtean.
Gazteleraz, berriz, hiru sail desberdinetan argitaratu da13. Hasieran, 1989an,
Tiempos Modernos sailean argitaratu zenean, bi argitalpen izan zituen azarotik abendura
11

Gaztelera, bablea, katalana, frantsesa, ingelesa, alemanera, nederlandera, suediera, finlandiera,
poloniera, albaniera, greziera, norvegiera, txekiera, italiera, portugesa, errumaniera eta daniera (azken hau
bukatu gabe).
12
Salmentak euskaraz urteka:
Argitalpena

tirada

data

1

5.000

1988

2

5.000

1989

3

5.000

1989

4

5.000

1990

5

5.000

1990

6

5.000

1991

7

4.000

1993

8

2.000

1993

9

2.000

1994

10

2.000

1995

13

Argitaratutako aleak urteka:

Saila, Tiempos Modernos
Argitalpena

tirada

data
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(14.000 ale salduz), gerora, bereziki 1990 eta 1991n, 3na argitalpen izan zituelarik
(9.000 eta 8.000 ale saldurik urtean). Guztira, argitaratzailearen arabera, 73.000 ale edo
salduko ziren. Sariaren oihartzunaren indarra argi dagoelakoan gaude.
Jasotako sariak:
1

10.000

89ko azaroa

2

4.000

89ko abendua

3

3.000

1990eko urtarrila

4

3.000

1990eko martxoa

5

3.000

1990eko maiatza

6

3.000

1991ko urtarrila

7

2.000

1991ko urria

8

3.000

1991ko azaroa

9

3.000

1992ko ekaina

10

3.000

1993ko apirila

11

2.000

1994ko urria

12

3.000

1995eko urtarrila

guztira,

42.000 ale

Saila, VIB
Argitalpena

tirada

data

1

7.000

1993ko maiatza

2

3.000

1994ko otsaila

3

3.000

19953ko otsaila

4

3.000

1995eko maiatza

5

3.000

1995eko ekaina

6

4.000

1995eko urria

denera.

23.000 ale

Saila, BDB
Argitalpen bakarra, 1995eko irailean egindakoa, 8.000 aleko tiradarekin.
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1988- Obabakoak (Kritika Saria)
1989- Obabakoak ( Literatur Sari Nazionala, I Euskadi Saria)
1990-Obabakoak (Europa Sarirako Finalista)
1990- Obabakoak (Bilboko “Galería del libro”ren Zilarrezko Saria)
1991-Obabakoak ( Parisko Liburu Saltzaileek Elkarteak emandako “Mille Pages” Saria)
1991- Obabakoak (Zilarrezko Euskadi Saria Liburu Azokan salduena izateagatik)
1995- Pirinio Atlantikoetako Hiru Koroa Saria (Bereziki Obabakoak-engatik)
1.b.5) BEHI EUSKALDUN BATEN MEMORIAK (1991)
Euskarazko kritikak txarrak ez badira izan ere, ez dute, inondik ere, liburuak
irakurleen artean izan duen harrera ona islatu. Gazteleraz gauzak aldatu egiten dira,
kritika eta irakurleen harrera ona pareko egon baitira.. Euskaraz 13 argitalpenetan
saldutako 36.000 aleak edo gaztelerazko 140.000ak horren lekuko nabarmenak ditugu.
Zazpi hizkuntzatara itzulia izan da. Nabarmentzekoak dira, frantsesekoa
Gallimard-ek (7.000 aleko lehenengo tirada batekin eta oso itxura zainduarekin) eta
alemanerakoa Altberliner Verlagek (bi edizio dotorekin). Aipagarria da Alemanian
eduki duen harrera ona: kritika oso onak edukitzeaz bat, Focus aldizkariarentzat 25
kritikarik egindako hileko 7 libururik onenen artean sartu zen 1995eko urrian eta
azaroan). IBBYren ohorezko zerrendan dago 1994tik.
1.b.6) Gizona bere bakardadean (1993):
Atxagaren narratiban “errealismoranzko bira” hasten duen nobela hau izugarri
ongi saldu dela esan daiteke. 12 hizkuntzatara itzulia izan da. Euskaraz, 23.000 ale edo
saldu dira, eta gazteleraz 89.000 ale. Proportzioan14 OBB baino hobeto saldu da
(1994ko 4 argitalpenak guztiz adierazgarriak direlakoan gaude).

14

Saila, Tiempos Modernos

argitalpena

tirada

data

1

20.000

1994ko martxoa

2

4.000

1994ko apirila

3

5.000

1994ko maiatza

4

3.000

1994ko urria

5

4.000

1995eko urtarrila

6

3.000

1995eko apirila

7

3.000

1995eko maiatza

denera,

42.000 ALE
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Atzerriko salmenta daturik apenas daukagun (1.100 ale nederlanderaz) eta
tiradak OBBenak baino baxuxeagoak izan dira. Alabaina, kritikaren aldetik laudorio
ugari jaso du nobela honek atzerrian, eta bereziki Italian, Frantzian eta Alemanian
nobela erakargarri eta atsegintzat jotzen da. Kritikoek Atxagaren narratzaile “sena”
goraipatu dute, irakurlea “engantxatzeko” duen ahalmena.
Sariak:
1993- Kritika Saria eta urte bereko Sari Nazionalerako finalista.
1994- Zilarrezko Euskadi Saria
El Urogallo eta Elle aldizkariek, 1994ko lau liburu onenen artean kontsideratu
zuten.
1996an Aristeión Europear Sarirako Espainiatik hautatutako hiru idazleen artean
dago.
1997ko The International IMPAC Dublin Literary Award delakorako hautatua.
Azkenik, nabarmentzekoa da nobela hau zineratzeko dagoen interesa,
horretarako, Enrique Urbizu zuzendariak nobelan oinarritutako gidoia idatzi
berri duelarik.
1.b.7) ETIOPIA (1978) / POEMAS & HIBRIDOS (1990)
Etiopia-k Kritika Saria jaso zuen 1978an. Euskaraz, bi argitalpen bakarrik izan
baditu ere (2.600 ale inguru salduz) kritika oparoa jaso du, bereziki J.Kortazarren
eskutik (ik. bibliografia). Halaber, liburuaren post-abangoardismoaren baitan
irudikatzen den interestualitateaz mintzatu zaigu I.Aldekoa edo liburuaren izaera
kanonikoaz J.Gabilondo.
Poemas & Hïbridos-ek, Etiopiako zenbait poemaz gain, Henry Bengoa
Inventarium15 eta poema berriak barneratzen ditu. J. Kortazar (1986, 1988, 1990b,
1992b, 1994b), I.Aldekoa (1991, 1993), J.J. Lanz (1990) eta P.Muñoak (1990) egindako
kritika interesgarrietan, poemagintza berri honen atzean dagoen poetika eraldatua
azpimarratu nahi izan dute. Umorea eta ironiak, herri tradiziotik eta kantagintzatik
datozen ekarpenekin batera, aurreko poema liburuan irudikatzen zen banguardien
amaierako pesimismoari egiten dio leku.
Poemas & Híbridosek bi argitalpen izan ditu eta bere salmentak onak izan dira,
poema liburu baten aurrean gaudela kontuan hartzen badugu: Visor-eko datuen arabera,
4.800 ale edo dira saldutakoak.
•BDB sailean, 8.000 aleko tirada 1995eko irailean.
15

Kritika urriak jaso ditu eta zenbait kasutan, “konpromezuzko literatura” aldarrikatzen dutenengandik
datozen kritika negatiboak. Hortxe geneukake, esaterako, A. Azkargortak (1987) Larrun aldizkarian
egindakoa testuaren eduki burgesaz.
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Katalanera, Frantsesera eta Italierara (zati handi bat) itzulia izan da. Orobat,
liburu honetako poema asko Italia, Suedia, Alemania, Frantzia, Estatu Batuak, Bulgaria,
Mexiko eta Poloniako hainbat antologia edo aldizkaritan eman dira argitara. Finlandian
egilearen poema bilduma bat prestatzen dihardute eta Suedian Nina Burton idazleak
Etiopiako hainbat poema aztertu zituen Resans, sistyen, poesin liburuan (FIB:1993).
1.b.8) ZERU HORIEK (1995)
Hiru argitalpen izan zituen 1995ean eta dagoeneko, 7.489 ale saldu dira.
Gaztelerara itzuli zen 1996an eta 24.000 ale saldu omen dira. Ingelesez ere argitaratzear
dago.
Euskarazko nahiz gaztelerazko kritika-kopurua guztiz kontuan hartzekoa izan
da, Atxagaren lanik komentatuenetakoa izatera iritsiz. Euskarazkoei begira, Gizona bere
bakardadeanen jarraipen literario kontsideratu dutenetatik, beren edukia nabarmen
kritikatu dutenetara (G. Lasarte-ren (1995) kritika kasu), denetarik egon da. Halaber,
1996an Egunkariak bere irakurleen artean egindako galdaketa batean, 1995eko
libururik gogokoena zela esaten zuten (nahiz eta emaitzok komentatzen zituen G.
Berasaluze kazetariak bere partzialtasun eta ez-adostasuna erakutsi). Kontatzen den
istorioaren eduki politikoagatik kritikatua izan da, bereziki gure artean16.
Gaztelerazko itzulpenak, eta Ediciones Bko Ficcionarios sailaren inguruan
egindako promozio-kanpainek, euskarazkoaren salmentak igo ditu eta, halaber, kritikairuzkin ugari sortu egunkari nahiz aldizkarietan. Orokorrean nobela labur erakargarri eta
guztiz irakurgarritzat jotzen den hau (ik. S. Sanz Villanueva:1996, I. Martínez de Pisón:
1996) egilearen lanean bigarren mailako edo kontsideratzen da (ABC-ko kritika kasu).
Gipuzkoako Liburu saltzaileek 1996ko Zilarrezko Euskadi Saria eman diote17.

2) Sariak
1979 - Etiopia : (Kritika Saria)
1979 - Drink Dr. Pepper ( I Donostiako Hiria Saria)
1981 - Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena. ( XII.
Irun Hiria Literatur Saria)
1983 - Gauero aterako nintzateke pasiatzera (III Donostiako Hiria Saria)
1983- Sugeak txoriari begiratzen dionean (“Xabier Lizardi Saria”)
1985- Bi anai (Kritika Saria)
16

ik. J.A. Arrieta (1994).
Atxagaren beste titulu guztien datuak komentatzeak luze joko lukeenez, Doktorego Tesiaren lehenengo
liburukiaren amaieran datorren bibliografian kontsulta daitezke. Halere, Haur Literaturazko liburuak izan
arren salmenta oso onak ezagutu dituztelako, batetik Astakiloak jo eta jo (1993) aipa dezakegu, euskaraz
2.300 saldu soilik saldu arren gazteleraz 22.000 saldu dituena. Bestetik, Xolak badu lehoien berri (1995)
ipuinaren kasua geneukake: urtebetean 3.331 saldu ditu euskaraz eta 6.000 gazteleraz (alemaneraz
argitaratuko du 1997an Alberliner Verlag-ek).

17
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1988- Obabakoak (Kritika Saria)
1989- Obabakoak ( Literatur Sari Nazionala, I Euskadi Saria)
1990-Obabakoak (Europa Sarirako Finalista)
1990- Obabakoak (Bilboko “Galería del libro”ren Zilarrezko Saria)
1991-Obabakoak ( Parisko Liburu Saltzaileek Elkarteak emandako “Mille Pages” Saria)
1991- Obabakoak (Zilarrezko Euskadi Saria Liburu Azokan salduena izateagatik)
1993- Gizona bere bakardadean (Kritika Saria)
1994- Gizona bere bakardadean (Zilarrezko Euskadi Saria)
1995- Pirinio Atlantikoetako Hiru Koroa Saria (Bereziki Obabakoak-engatik)
1995 - Gasteizen emandako Zabalanda Saria
1995- Dos hermanos ( Zilarrezko Euskadi Sarian bigarren)
1995- Xola y los leones (SM) Espainiako Haur eta Gazte-Literaturako Edizio Saria.
1996- Bartzelonako Euskal Etxeak emandako Sari Honorifikoa
1996-Esos Cielos (Zilarrezko Euskadi Saria)
1997- International IMPAC Dublin Literary Award delakorako proposatua The lone
man-engatik (Europako Liburutegien IMPAC elkarteak ematen duena)

3) Harrera literarioa:
Harrera literarioa aztertzeko, lehen esan dugun bezala, Atxagaren lanari buruzko
kritika eta iruzkin idatziak soilik hartu ditugu kontuan (egunkari kronikak,
egunkari/aldizkari erreseinak, kritikak, azterlanak). Egun komunikabideek duten pisu
eta eragina hain da nabarmena, non Literaturaren ingurukoa, espektakuluaren kultura
deritzon horren adibideetako bat besterik ez baita bihurtu.
Zentzu honetan, ez litzateke inondik ere hutsala, testu idatzien azterketa
kritikoez bat, egunkarietan azaltzen diren argazki oparotasuna, telebistako agerpenak,
poster iragarpenak,...etab. kontuan hartzea. Atxagak egun duen protagonismoa (batzuen
iritziz “beatifikazio” puntura iritsi dena, ik. Bermejo, A. 1994) hain da zabala, non
literaturaren esparrua gaindituz, gure biografietan sartu den “literaturaz” (ik. Atxaga)
hitz egin baikenezake18.

3.a) Obabakoak (1988)
3.a.1) Atzerriko harrera literarioa.
18

Atxagaren presentzia publikoaren adibide batzuk aipatzearren, gogora dezagun Deia egunkariak
1989ko abenduaren 30ean argitaratutako “San Bernardo Egutegia” edo 1996ko martxo apiriletan
Erresuma Batuko behi eroen arazoa zela eta argitaratu zen txistea (Mo behia protagonista zuena), edo
zikoina bati buruzko artikuluan “zikoina bere bakardadean” titulua erabiltzea (Egunkaria, 96-4-27) edo
eta, adibide harrigarriago bat erabiltzeko, Dinapiera di Donato-k Venezuelan argitaratu zuen La sonrisa
de Bernardo Atxaga izeneko liburua (Fondo Editorial Pradios, 1995, “Premio de Narrativa Alfredo
Armas Alfonso” saria lortu zuena, etab.)

237

Atzerriko harrera kritikoa neurtu eta ezagutzeko asmoz, Atxagaren atzerriko
argitaratzaileekin harremanetan jarri ginen19. Noski, OBB 18 hizkuntzatara itzulia izan
dela ikusirik, gehienak liburu honen argitaratzaileak ziren. Erantzuna, egia esatekotan,
espero genuena baino askozaz hobea: Europako argitaratzaile nagusienek erantzun
ziguten: Christian Bourgois eta Gallimard Frantzian, Hutchinson eta Vintage Erresuma
Batuan, Schönbach Verlag Alemanian, Albert Boniers Suezian, Gyldendal Norsk
Forlag Norvegian, Nijgh & Van Ditmar Holandan eta Einaudi eta Giunti Italian. Beste
hainbat herrialdetako erreseinak lortzeko (hala nola Finlandia eta Greziakoak)
Ediciones Bko dossierrez baliatu ginen.
Hona hemen, herrialde bakoitzari dagozkion iruzkin eta datu aipagarrienak.
3.a.1.1) Frantziako harrera:
Frantziako harreraren berri, Ch. Bourgois (Obabakoak (1991), L´homme seul
(1995)) eta Gallimard-en eskutik (Memoires d´une vache basque ) etorri zitzaigun.
Bourgois-ek igorritako erantzunean, bi liburuek edukitako erreseina eta harrera
“ezinobeaz” hitz egiten zitzaigun, OBB-en 4.000 aleko tirada eta L´homme seul-en
3.500 alekoa agortu gabe zeudela esaten zitzaigun.
Aztertutako 14 kritika eta 2 elkarrizketetan, badago kritikariek aho batez OBBi
buruz onartu duten ezaugarri nagusia: asteasuarraren originaltasunarena, hain zuzen ere.
Aipatutako originaltasun hau, Espainiako narratiba garaikidearen argitan ikusten
da. Zentzu honetan, 1995ean Parisko Salon du Livre delakoan Espainiako hainbat
idazlerekin batera estatuko literaturaz egin ziren topaketek (besteren artean, Martin
Gaite, Vila Matas, Vázquez Montalbán,... izan ziren partaide), hemengo literaturgintzari
buruzko jakingure sortu zuten.
F. Vitoux eta F.Caccia-ren iruzkinetan, Espainiako panoraman autonomien
indartzeak identitate literario desberdinen izaera erakutsi duela esaten da. F. Caccia-ren
ustez, indarrean dagoen literatura beltzaren ondoan guztiz originala da Atxagaren
liburua: bertan darabilen hizkuntza, gogor, lurtar eta borrokatzailetzat jotzen da, euskal
nortasunaren sinbolo den Obabarekin lotua. Halere, “exotismo” hutsaz harantzago,
munduaren jatorri eta izaeraz gogoeta egiten duen egilea dela baieztatzen da.
Azken batean, Obaba eta orokorrean Euskal Herriak, lilura eta jakingure
sortarazi duen kritika hauetan, egilearen haurtzaroaren pasadizoez haruntzago, gai
unibertsalak ukitzeagatik eragiten duen interesa goraipatzen da (Gazier, M.).
Hainbatetan errepikatutako perpausa gogoratuz, B.Daguerre-ren kritikan (1992) Celso

19

Argitaratzaile guztiekin Polonia, Errumania eta Albaniakoarekin izan ezik. Ezinezkoa izan zitzaigun
helbideak lortzea.
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Emilio Ferreiro-en hitzak parafraseatzen dira: Euskal Herria “munduan Euskal Herri
izena hartzen duen lekua dela” esanez.
Euskal Literatura ezagutarazteko aitzakia bihurtu da kritikari frantses
askorentzat Atxaga, artikulu gehienetan gure literaturaz, kulturaz eta historiaz datu
ugari ematen delarik (Daguerre, B; Gateau, J.C.; Harang, J.B.,...), nahiz eta, honi
dagokionez, André Gabastou-ren lanak (bereziki 1994koa) diren aipagarrienak.
Atxagaren itzultzaile den A. Gabastou dugu, dudarik gabe, Euskal literatura
ezagutarazteko ahalegin serioenak egin dituena. Bilakaera literario-historikoaz ematen
dituen datuei esker, Atxagaren eta oro har egungo Euskal Literaturaren, hainbat
sustatzaile eta eragile garrantzitsu (Aresti, Mirande, Mitxelena,...) aipatzen baititu.
Alabaina, kritika gehienetan, OBBen egituraz hitz egiten da (elkarrekin lotura
dauden ipuinen aipamen eta aberastasunaz), Atxaga-Scheherazade (F.G.) binomioa
gogoratuz.
Edozein irudi “naïf” itzuriz (Chao, R.) OBBk eragiten dituen gogoeta sakon eta
oinarrizkoak gogoratzen dira, guztiaren gainetik, gure patua edo eta antzarraren jokoak
irudikatzen duen mundu-ikuskera azpimarratuz (ik. La Marsellaise-ko kritika).
Alderdi literarioei begiratuz, titulua Joyceren Dublinersekin gonbaratzen da,
paisaia euskaldunarekin hasi eta elkarrekin bilbatuz doazen ipuinen unibertsaltasuna
azpimarratzen delarik (Gateau, J.C.). Tradizio unibertsalaren frogagarri, liburuaren
intertestualitatea da mintzagai: Mila gau eta bat gehiago, Gautier (Atxagak egiten duen
kontrako plagioa aipatu gabe), Balzac, Maupassant (ik. Gazier), Borges (ik. Planes),
Buzzati eta Merimée (ik. Daguerre) dira egilerik errepikatuenak.
Potocki-ren testuaren estilo landuarekiko antza onartu ondoren, tristura-umorea
eta zehaztasuna-axalekotasuna erabiliz irakurlea engantxatu (ik. Gateau, G.C.), harritu
(ik. Daguerre) eta konbentzitu-bereganatu (ik. Gazier) egiten duela esaten da.
Laburki esateko, kritika onak, eta intertestualitateaz inglesek baino gutxiago hitz
egiten dutela esan badaiteke ere, egilearen obraren “berritasunean” zentratzen da
gehiengoa.
3.a.1.2) Erresuma Batua:
Hutchinson (Obabakoak,1992) eta The Harvill Press argitaletxeetatik erantzun
ziguten. Lehenengoak OBBen 5.000 bat ale saldu zituztela esan zigun, “salmenta
urriak” gisara kalifikatuz. Beste argitaletxeak, Gizona bere bakardadean uztailean
argitaratuko zutela zioskun, eta ondorioz, ez zutela daturik.
Jasotako kritika guztiak benetan onak eta laudoriozkoak direla esan behar da.
Egilearen eta liburuaren originaltasunaz bat (ik. Suarez Galbán, E. 1993; Trangott, M.
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1992), momentuko Europear joerarekin bat datorrela baieztatzen du A. S. Byatt
kritikariak.
European Literary Prize delakoan lehendakari lanak egin zituen kritikari honen
iritziz (ik. The Guardian), Atxagak egitura eta forma narratibo berriak asmatu ditu,
guztiz garrantzitsutzat jotzen dituenak. Kontaketari berari buruzko ihardunak lotzen
dituen istorio “primitibo” edo “oinarrizko” hauen taiuera da, garaiko literatura
europearran nabarmentzen dena.
Ruth Pavey-ren ustez, OBB “gertakari intelektual hunkigarria” (ik. Statesmen)
edo eta “nobela bizi eta diztiratsua” (ik. The Observer) gisara defini daiteke. Alabaina,
kritika positibo guztien artean The New York Times Book Review delakoan E. Suarez
Galbán-ek esandakoak gogoratu behar dira.
Atxagak berak behin baino gehiagotan aipatu izan du (azken aldiz, 1996ko
apirilaren 24an ETBko Noizean Behin programan) kritika honek sortarazi zion
asaldapena. Asteasuarrak Espainiako literaturaren panoraman izaera guztiz originala
duela baieztatu ondoren, Atxagak idazten dituen istorio, pertsonaia eta egiten dituen
galderen unibertsaltasuna azpimarratzen da. “Irakurlea kontalari maisu baten aurrean
kokatzen duela” dio kritikak, munduari eta bere izateari buruzko galderak eragiten
dizkiolarik. Hizkuntza eta idazkera aberastasun hau “paella gozo, barroko eta
espainiar” gisara definitzera daramate. Orobat, barrokotasun horren atzean ez dela
inongo forma erakustaldirik egiten esaten da, irakurleak naturaltasun handiz ikusten
baititu plagioari eta idazkerari buruzko ihardunak.
Trebezia tekniko honen atzean,
Atxagak bere aurrekoak sortu dituela
baieztatzen da Borges parafraseatuz, intertestualitate honetan munduko literatura osoa
legokeelarik: Cervantes, Urrezko Mendea, Mila gau eta bat gehiago, Kakfa...(ik. Suárez
Galbán); Balzac, Txekov, Maupassant, Waugh (ik. E. Cameron); Dekameroia eta Grial
Kontuak (ik. Glover); Singer (ik. Traugott); Calvino, Queneau, Perec (ik. Castor), etab..
Kritika gehienetan OBB liburuaren egituraz eta jeneroaz egiten da gogoeta. Aho
batez, istorio-bilduma gisara definitzen da liburua, azalean agertzen den “novel” izena
baztertuz. Aipagarria da zenbait kritikari ingelesek kontaera edo istorio hauetan ikusi
dituzten ahozko kontaketa folklorikoen oihartzunak: “traditional story-telling” hauetan
(ik. Myllet, A.,...) superstizio eta sineskeriaz beteriko mundua (ik.Lee Six, Traugott)
edo eta euskal Historiaurretik datozkeen sinesmen mitikoak sumatzen dituztelarik (ik.
E. Cameron).
Tituluaren ironia (ik.Sanchez-Galbán) eta bitxikeria gaindituz (ik.Myllet),
Obaba mitikoa da, kritikarien ustetan, liburuari batasuna ematen diona. Itzulpenaren
egokitasuna birritan aipatzen delarik (ik.Tragott, Glover), eta gazteleratik (eta ez
euskaratik) itzulia izana gogoratuz, “bizitza jolas bat bezalakoa da” (ik.Cameron)
baieztapenak, axalekotasuna ez baizik liburuaren sakontasuna adierazten duela diote.
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Era berean, badira Atxaga eta Euskal Herriaz datu sozio-historikoak ematen
dituzten lanak (ik.Kurlansky, Eusko Jaurlaritza), eta bai, halaber, kritika ingelesari
Atxagaren testuetan irudikatzen zaion “berdetasun eta primitibotasunaren” isla diren
artikuluak ( “Rabbit, run”; “The deceptive caress of a giraffe” edo eta “Waking the
hedgehog”).
3.a.1.3) Finlandiako kritikak:
Helsinki-ko Tammi argitaletxeak egileari igorritako 1995-8-30eko gutunean,
OBB liburuak Finlandian edukitako harreraz hitz egiten da. Bertan esaten denez,
OBBek: 20 erreseina, prentsaurrekoari buruzko 10 artikulu, irratian “Azken hitzaren
bila” zatian oinarrituta egin zen ordu eta erdiko saioari buruzko hamar artikulu,
argitalpenari buruzko zenbait egunkari-kronika eta Mukkula-n 1995eko udan izandako
jardunaldiei buruzko hainbat aipamen izan ditu.
OBB 1994an 2.500 aleko tiradaz plazaratu zen, Gizona bere bakardadean,
berriz, 1995ean 2.000 aleko tiradarekin. Ezin izan dugu salmenta-daturik lortu.
A. Partanen-en 1994-12-30ko artikuluan, OBBen originaltasunaz eta tradizio
zaharrean oinarritutako istorio desberdinez hitz egiten da. Balorazio guztiz positiboa
eginik, liburuak irakurleari kontaketarako zaletasuna transmititzen diola esaten du,
azkenean, honek “irentsi” egiten duelarik. Kritikari honen iritziz, hain da bizia
Obabaren deskribaketa, bertako mendi, tximeletak, etab.. ezagutu ahal izateko, bidaia
bat egiteko gogoa eragiten dizula. Scheherazaderen modura, azken hitza atzeratuz
dabilen narratzaileak, bukaera harrigarri eta gogorra izaten du, istorio onetan soilik
ematen den amaiera hunkigarriaren ildoan.
I. Ikonen-ek, 94-12-20ko artikuluan, “liburu oparotzat” dauka OBB. Obabak
duen esanahia argitu ondoren (ibid. Majander-en artikuluan), liburuaren egituraz
dihardu. Elkarren artean loturik dauden istorio gisara definituz, metafikzioak, eta
bereziki plagioak, liburuan duen protagonismoa aipatzen du. “Istorio on guztiak
kontatuta daude” baieztapen ezagunaren atzean, fikzioek amaiera harrigarri bat baino
“zerbait gehiago” behar dutela esaten du. OBBekin Atxagak, anekdotaz harantzago,
“zerbait gehiago” hori adieraztea lortu duela esaten da.
A. Nisula (94-11-25) ildo deskriptibo beretik doa, nahiz eta, bere iritziz,
metafikzioaz bat, elementu eta erregistro aberastasun izugarria duen liburuak. Besteren
artean, detektibe istorioetako elementuak, kontakizun folklorikoak, ahozko tradizioa eta
beldurrezko istorioak aipatzen ditu. OBBek, literaturaren gaineko hausnarketaz bat,
jendeaz, adiskidetasunaz eta bakardadeaz hitz egiten duela diosku. Irakurlea entretenitu
egiten du, istorio polit eta orekatuak taiutuz. Hala ere, nahiz eta euskal literaturaren
enbaxadore kontsideratu, ez du Atxaga “idazle nazionalista” kontsideratzen, bere
tradizioa munduko literatura osoa baita.
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A. Majander-en (94-11-20) artikulua, guztiz da laudoriozkoa. Dekameroi edo
Mila gau eta bat gehiago-ren ildotik, irakurlearengan sortzen duen plazeraz dihardu.
Liburu benetan gozagarria dela kontsideratuz, imajinazio eta memoriak duten pisuaz
dihardu.
Bukatzeko, T. Raimila-k Atxagari egindako elkarrizketa aipatu beharko genuke:
bere biografiako daturik garrantzitsuenak adierazi ondoren, Euskal Herriaz ere
informaziorik ematen da. Hainbatetan bezala, fikzioaren oinarrian dagoen “beldurraz”
hitz egiten da eta errealitate eta fikzio arteko muga ez argiez.

3.a.1.4) Greziako harrera:

Ekkremes argitaletxea da Grezian OBB eta Gizona bere bakardadean argitaratu
dituena. Lehengoari dagokionez, 1993an eman zen argitara 3.000 aleko tirada batekin,
bigarrena, berriz, 1995ean 1.000 alerekin. Ez dugu salmenta daturik lortzerik izan.
Eskura izan ditugun OBBi buruzko 17 artikuluetatik, gehienak, hiru izan ezik,
egunkari-kronika edo erreseina laburrak dira. Hauen ondoan, Eleftherotypia, BFBI-ko
kritikak eta Mesemvrini aldizkarian azaldu zen elkarrizketa dira aipagarrienak.
Greziako kritikak onak izan dira, eta gehienetan Atxaga idazle saritu gisara
azaltzen zaigu. Aipagarria da kritika gehienetan liburuaren eduki fantastikoak
irakurleengan sortu duen lilura. Ch. Milionis filologoaren kritikan, liburuaren eduki
fantastikoak irakurlearengan sortzen duen harridurarik eza aipatzen da: bertako
munstroek “benetazkoak” dirudite, estilo erraz batean taiutuak. Era berean, errealitate
magiko hauek Atxagak “beste” garai batean bizi ditueneko susmoa pizten dutela esaten
du. Apogefmatini aldizkariko kritikan (93-10-24) mitoaren kalitatea dutela esan eta gero
“Atxagak euskara sortu zen garai prehistorikoetatik erakarritako istorioak ote diren”
egiten du galde. Benetan deigarria da, kritika hauetan mitoarekiko etengabeko
erreferentzia, liburuaren eduki fantastikoak eragiten duena, dudarik gabe.
Aipatutako Eleftherotypia aldizkarian Atxagaren lanak izan dituen itzulpenak
(13 direla esaten da) gogoratu ondoren, literaturarekiko harremana berritzen duten testu
mota horietakoa dela esaten da. Irakurketa guztiz atsegin eta gustagarria eragiten duena.
Antzeko laudorioak botatzen ditu BF BI izeneko kritikak. Tituluak eta egilearen
izen bitxiak sortzen duen harridura gaindituz, liburua irakurtzera animatzen direnek
literatura onaren mapan soilik aurkitzen diren leku imajinarioarekin topo egiten dutela
esaten da. Bertan irudikatzen diren egoera eta pertsonaiek, errealitateaz eta mitoaz
harantzago dagoen egia sakon eta benetakora garamatzate. Egilearen ikuspuntuak
euskaldunei buruzko begirada sakon eta interesgarria erakusten duela esaten da.
Dakusagunez, liburuaren kalitatea aho batez goraipatu ondoren, errealitate eta
mito/fantasia arteko oposizioak liluratu ditu gehien greziarrak.
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3.a.1.5) Suediako harreraz:
Estokolmoko Albert Bonniers Förlag argitaletxeak igorritako gutunean, OBB
1994an argitaratu zela zioskuten 1.500 aleko tirada batetik 600 saldu zituztela
jakinaraziz. Era berean, Gizona bere bakardadeanen argitalpena 1996ko urria aldera
egingo zela esaten zitzaigun.
Salmenta hauen gaineko ohar bat egiten zitzaigun: kopurua guztiz normaltzat
jotzen zen beren merkatuan ezezaguna zen egile batentzat. Honekin batera, Suedian
OBBek izandako harrera, guztiz positibotzat jotzen zen, estatuko aldizkari/egunkari
garrantzitsuenetan kritikak argitaratu zirela esanez.
Hamar kritika iritsi zitzaizkigun20 eta, egia esan, benetan onak dira Atxagak
Suedian jasotako kritikak. Gehienetan Euskal Herriaz hitz egiten bada ere (euskararen
berezitasunaz eta “bakardadeaz” datuak emanez), egileak erakusten duen maisutasun
literarioa goraipatzen da. Kritikari batek baino gehiagok liburuaren izenaren
“exotikotasuna” eta harridura nabarmentzen du, irakurketa aurrera joan ahala gainditzen
dena. Liburuaren azalean azaltzen den muskerrak sortzen dituen igurikimenak
bestelakoak suerta baitaitezke ere, benetan “engantxatzen” duen liburu baten aurrean
gaudela esaten da.
Halere, badira zenbait iruzkin benetan bitxiak direnak. Esate baterako, Steinick
delako batek Camilo Lizardi musker bat izan daitekeela sujeritzen du, suedieraz
muskerra “lizard” esaten baita, ingelesez bezala. Beste batek, Callmer delakoak,
Atxagak euskaraz 20 urterekin ikasi zuela dio, eta hau dela eta, “meritu” handia daukala
esaten da OBB bezalako liburu mardula idazteagatik.
Gehienetan suedierazko itzulpena goraipatu egiten da, nahiz eta argi uzten den,
ez dela jatorrizko testutik itzulia izan, gaztelerazkotik baino.
Horiekin batera, iruzkin kritiko teknikoagoak egin dituenik ere bada.
Lundström-entzat OBBen, teoria literario postmodernoaren adibide argiak ikus daitezke.
Testuak beste testuak sortarazten dituelarik, metafikzioa eta kaxa-txinarren teknikak
aipatzen dira. Hauen parean, plagioaren defentsa umoretsuaren atzean sumatzen den
ezagumendu literarioa gogoratzen da.
“Nazionarteko probintziano” gisara definitzen du Atxaga Lundström-ek, jenero
eta estilo desberdinak nahasten dituena. Hau dela medio, The New York Timeseko
kritikan bezala, “paella literario”tzat jo izan da OBB (ik. Sener). Ahozko nahiz literatura
unibertsaleko tradizioak nahastearen egokitasuna da, azken batean, behin eta berriro
azpimarratzen dena.

20

Honetaz gain, Atxagak Poemas & Hïbridos liburuko zortzi poema komentatuz N. Burton-ek egindako
azterketa pasa zigun (Burton, N.,1993, Resans, syster, poesin, Estokolmo:FIB)
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Nahasketa horretan, abiapuntua beti Euskal Herria da, ondoren liburuaren
muinera, hots hausnarketa literariora, heltzen delarik (ik. Nirdstedt). Zentzu honetan,
Atxagak euskal kulturaren isolamendua apurtu duela esaten da, isatsari koska egiten
dion suge baten moduan, irakurlea laberinto literarioetan barrena gidatuz. Azken batean,
literaturaren aitzakiarekin, irakurlea bere buruaz galde egitera behartzen duela esaten
da.
Dekameroiarekin batera, García Márquez, Borges edo eta Cortázar aipatzen dira
Atxagaren erreferentzia gisara (Steinick).
3.a.1.6) Italiako harrera:
Italian 1991n argitaratu zuen Einaudik OBB, 5.000 aleko tirada batetik 3.000
saldu direlarik. Giunti Gruppo Editoriale-k L´uomo solo 1995eko urrian eman zuen
argitara (beranduago, 1996ko apirilean, Asini rock argitaratuz). Azken hauei buruzko
salmenta-daturik ez digute igorri, argitaletxeak berak zioenez, goizegi zelako.
OBBek hainbat erreseina eta aipu laburrekin batera (Marie Claire, Panorama, Il
Tempo, Vogue,...) zenbait artikulu luze eta interesgarri izan ditu Italian.
Hauen hartean A. Melis-ek Il Manifeston (1991-5-17) argitaratutakoa aipatuz
hasi nahiko genuke. Euskal Herriari buruzko sarrera bat egin ondoren, OBBen ezaugarri
nagusiena desberdintasunetik berdintasunera jotzean datzala dio. Euskararen beraren
berezitasunetik hasita, liburuak eskaintzen duen kontatzeko modu eta istorio
aniztasunean, egungo literatura eta teknikekin lotura estuena eduki nahi du Atxagak.
Munduko literaturgintzarekin ikusten duen sintonia horretan, lehenengo zatian
nobelagintza alemaniarrarekin, Hoffmann-ekin bereziki, ikusten ditu antzekotasunak.
Honekin batera, basurde zuriaren ipuina, erdi aroko narratibatik edo eta literatura
nordikoetatik gertuago dagoela baieztatzen da.
Hala ere, Melis-entzat OBB-en berezitasunik nabarmenena, sutondoan istorioak
entzutera elkartzen garenean bezala, norberaren sustraiak ahaztu gabe, Literaturaren
gaineko hausnarketa bideratu izana izango litzateke.
D. Manera idazlea dugu L´Indice aldizkarian (1991-6-12) argitaratu zen kritika
luzearen egilea. Euskal Literaturako hainbat idazleren izen eta traiektoriaz datuak eman
ondoren, Atxaga kontsideratzen du, Euskal literaturaren topiko tematikoak baztertuz,
hizkuntzarekiko militantzian idatzi ez duen lehenengoa.
OBBen eta Obabaren adierazia aipatu ondoren, ahozko herri ipuingintzaren eta
animalia-fabulen ezaugarriak ikusten ditu liburuan. Hamburgo hiriaren inguruan
taiutzen diren istorioen tono epikoaz bat (3.pertsona narratiboa erabiliz) Villamedianako
ipuinak dakarren erritmo mantsoa deskribatzen da (1go pertsona erabiliz). Azken zatian,
topos unibertsalekin batera, kontaketa bera suertatzen da mintzagai. Maneraren iritziz,
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estilo eta jenero oparotasun honi batasuna ematen diona egilearen mundu-ikuskera da,
sinbologia eta ibilbide errepikatuetan islatzen dena. Bakardadea eta fatalitateak
liluratzen dute egilea, bere ikuspuntua arauz kanpoko pertsonaietan pausatzen duelarik.
Maneraren ustez, OBBek irakurketa atsegina eragiten du, hizkuntza eta estilo
landu eta zailak baztertuz, kontaketa garbi eta klasikoaren ildotik. Horretarako, XIX.
mendeko maisuak ditu eredu: Schwob, Chejov, Balzac, Dickens, Tolstoy, etab..
Intertestualitate hauen parean Borges edo Michel Tournier-en imajinarioa, bereziki
Klaus Hahn ipuinean (ik. Piachantino), dira azpimarragarriak. Erreferentzia oparotasun
hau dela eta, A. Bianchini-k “Manifestu literario” gisara definituko du liburua.
Italiarrek diotenez, Atxagak istorio zahar ederrak birgogoratzen dizkigu
goxotasun handiz. Eta guzti hori, desagertze arriskuan dagoen hizkuntza zahar batean.
Ikuspuntu antzekoa dakar G. Bañasco-ren artikuluak (92-12-31). OBB gizakion
existentziaren parabola dugula esaten du, kontaketa
eta literaturaren gaineko
hausnarketarekin bateratzen dena. Borges-en eta Dante-ren oihartzunak dituen ibilbide
honetan, hizkuntza ez indoeuropar batean aurkeztutako kontaketa gaitasuna bera da gai
nagusi. Bianchini kritikariak perpaus honetan laburtu du OBBen xede nagusiena: “nola
eraiki, Babelgoari gehituz, euskal liburutegi bat euskaraz idatziz”. Erantzuna Atxagak
ematen omen du abilezia handiz: plagioaren bitartez. Puzzle fantastikoa, kritikari
italiarren iritziz Atxagak eraiki duena (ik. Il tempo).
3.a.1.7) Norvegiako harrera:
Osloko Gyldendal Norsk Forlag argitaletxeak OBBen argitalpen datuak igorri
zizkigun: 1994an 1.200 aleko tirada batekin argitaratu ondoren, 287 ale bakarrik saldu
omen dira. Nahiz eta salmentak urriak izan, liburuak edukitako harrerarekin gustura
geratu omen dira. Antza, Osloko nahiz Novergiako beste herrietako egunkari
garrantzitsuenetan eman ziren argitara kritikak. Hala ere, ezin izan dugu hauen berririk
izan, beraiek ez baitizkigute igorri.
3.a.1.8) Alemanerazko harrera:
Alemaniako argitaletxeetatik, Schönbach Verlagek soilik erantzun zigun. OBB
1991ko urrian argitaratu zuten azal gogorreko edizioan. 3.500 aleko tirada batetik,
2.600 saldu omen dira. Halaber, poltsiko liburu modura 1995ean egin zuten
argitalpenetik 3.800 saldu dira. Unionsverlagek ez zigun erantzun, nahiz eta badakigun
1995eko azaroan 8.000 aleko tirada egitekoa zela, poltsiko liburu formatuan.
Alemaniako hiri desberdinetan, Atxagak 1991ko urriaren hasieran bira bat egin
zuen OBB promozionatzeko. Schönbach argitaletxeak prestaturiko dossierrean jakin
izan dugu honen berri, bai eta jarraian argitaratu ziren erreseina ugariena ere. Kritikak
oso onak izan dira Alemania, Suiza eta Austrian. OBBek irakurlea “irentsi” egiten duela
esaten dutenetik (ik. Y. Sanchez ) literaturazko harribitxi gisara (ik.D. Lang) edo
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“munduko literaturaren kintaesentzia” moduan definitzen dutenetara (ik., Tip. Berlin
Magazin), adjektibo onak ez dira falta.
Alemanerazko itzulpenaren tituluan antzar jokoaz egiten den aipamena dela
medio, kritikari askok beren artikuluetan joko edo “puzzle literarioaz” hitz egiten dute
(ik. Schabel, Dschungelbuch, Celler Szene, Wallet, Rause, Jansen... etab. luze bat),
nahiz eta guztietan, Obabak eragiten duen lilura soma daitekeen. Kritikari alemaniarren
iritziz, liburuari batura eta lotura ematen dion leku mitiko honek, mikrokosmos berde
eta paradisuzkoa eratzen du, Atxagak irudikatzen duen bertsio kosmikorako aitzakiazko
toposa bihurtzen delarik.
Estilo aldetik xinpletasun eta xalotasun handiz eraikitzen den mikrokosmos
literario honek (ik. C. Bernasconi, Wallet) Euskal Herrian errotua egonik ere, bideak
irekitzen ditu unibertsora, gure errealitate eta izaeraren berri emanez. OBBen topo
egiten dute, Atxagaren euskal munduak (ahozkotasunetik eta tradiziozko ipuingintzatik
datorrena) eta gizakion oinarrian dauden kezka eta ardurek: bakardadea,
halabeharra,....gauza esentzialak. Horregatik, euskararen isolamendua gaindituz,
munduko literaturaren ondaretik bazkatzen den egile honek, tresna eta baliabide
literario unibertsalak bereganatu ditu (ik. Rheinischer Merkur, Dchungelbuih,
Augsburger Allgemeine Zeitung, CHW...).
Literatura unibertsalaren liburutegitik, hau da, joko intertestualetik, Gottfierd
Kellers-en Leute von Seldwyla (ik. Jansen) gogoratzen da eta baita literatura fantastikoa
ere. Baina bereziki, plagioaren tratamenduak liburuan finkatzen duen inflexio puntuari
dagokionez, Cortazar, Calvino, Borges, Queneau,... dira aipagai (Lang, Pisa,...). Garcia
Márquez-en 100 años de soledad-en maila ikusten dio Celler Szeine aldizkariko
kritikatiak OBBi eta Kesser-ek, berriz, aurrekoez bat, Clarice Lispector eta M.
Rodoredak mundu “ez oso zoriontsuez” egiten dituzten kontaketak. Liburuan argazkiaz
egiten den jokoaz, Cortazarren Las babas del diablo eta bertan oinarrituako
Antonioniren Blow up filmeak aipatzen dira.
Hauekin bat, azpimarratzekoa da liburuaren taiuera “ekologikoak” kritikari
hauengan izan duen garrantzia. Kritika batean baino gehiagotan (ik. Bust, G.S., ...),
liburua paper ekologikoz eta elementu kutsagarririk gabe argitaratu izana goraipatzen
da. Argi dago, herrialde hauetan ekologiak duen pisua eta nola baloratzen den liburuen
argitalpenean alderdi hau kontuan hartu izana.
Azkenik, Atxagak argitaletxeko zuzendariarekin, M.Schönbach-ekin, edukitako
elkarrizketa gogoratu behar da (1992ko iraila). Bertan, originaltasunaren kontzeptu
erromantikoaz hitz egiten da, istorio guztiak kontatuak izan direla esan ondoren,
birkontatu behar direla adieraziz. Atxagak intertestualitate adibide batzuk ematen ditu:
Bagdadeko morroiarena (Borges-ek argitaratua eta Bogdanovich-ek zinera eramana)
edo eta García Márquez-en “txorien euria”, Upp de Graft bidaiariarengandik hartua.
Nahiz hainbat elkarrizketatan esandakoak errepikatu, bere luzera eta ukitzen dituen
gaiengatik, guztiz argigarri eta interesgarria suertatzen da elkarrizketa hau.
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3.a.1.9) Portugaleko harreraz.
Quetzal argitaletxeak igorritako kopuruen arabera, 1992ko apirilean argitaratu
zen OBB eta 2.000 aleko tirada batetik 950 saldu ditu. Portugal aldetik ez dugu kritika
asko jaso: lau kritika eta elkarrizketa bat.
Kritiketan liburuaren balio literarioa eta plazerezko irakurketa aipatzen dira.
J.Guardado Moreira-ren (1992) kritikan, irakurketa liluragarria, ironikoa eta ludikoa
eragiten duela esaten da, liburua biziki gomendatzen du: “Um livro esplêndido e uma
lectura a nao perder por nehum motivo”.
Alabaina, Portugaleko artikulu eta erreseina gehienetan ipuingintzaren
indartzeaz eta generoaren jatorrizko ahozkotasunaz egiten da gogoeta. J.Conrado-ren
(1992) ustetan, nobelaren sorreraren oinarrian dagoen ipuingintzaren bindikapena egiten
digu Atxagak. V. Propp-ek Errusiako ipuin miragarriei buruzko azterketan bereizten
zituen 31 funtzioetatik batzuk azpimarratzen ditu Atxagaren liburuan. Ipuinak jenero
bezala duen ezaugarririk oinarrizkoenaren ildotik, OBBek irakurlearen jakingura pizteaz
bat, kontaketari berari buruzko itaunketa eragiten duela esaten du, fatalitatea ahal den
neurrian itzuriz.
M. Malicia-rentzat (1992) OBBen suma daitekeen fantasia, tentsio dramatiko
existentzialek orekatzen dute. Hala ere, bere ustez, legendak eta giza istorioak
nahastetik sortzen den miragarritasunak, Walt Disney iberiko (!!) bihurtzen dute
Atxaga.
Intertestualitateari dagokionez, argazkiaren motibo literarioa Antonioniren Blow
up ipuinarekin lotzen da (J.Conrado: 1992) eta bereziki Mila gau eta bat gehiago
(M.Malicia: 1992) aipatzen da intertestu moduan.
Kritika hauen ondoan T. Sepúlveda-k (1992-5-26) Atxagari egin zion
elkarrizketa gogoratu beharko genuke. Bertan, OBBen numeroek duten presentzia
nabarmena azpimarratzen da, Atxagak “kontatu” aditzak dituen bi adierak
azpimarratzen dituelarik. Kontaketarako “makina narratzaile” gisara definituko ditu
alfabeto edo abecedarioak, Post Tenebras spero lucemen pausu kontaketa
protagonistaren bakardadea azpimarratzeko teknika gisara erabiltzen delarik21.
Elkarrizketa honetan, gizakion barru-mundua adierazteko erabiltzen ziren
metaforak (hitz egiten duten animaliak, legendak,...) gogoratzen dira, funtsean OBBen
dagoen iragan mitikoaren adierazle.
3.a.1.10) Holandako harrera.
21

A. Azkorbebeitiak ere (1996) aipatzen du xehetasun hau.
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Argitaletxearen ustez, OBB ongi saldu da Holandan. 3.500 aleko tirada batetik
(1992ko irailean) 3.000 saldu dira. Halaber, azpimarratzekoa da herrialde honetan
liburuak izan dituen kritika oparoak, bai edukiz, bai hedaduraz..
Kritika eta elkarrizketa guztietan Euskal Herriaz eta literaturaz laburpen eta datu
ugari ematen dira. Euskarazko liburuen salmenta (F. Degryse, 1992), euskal
literaturaren sorrera eta garapena (J. Vuyk-Bosdriesz, 1992), Francoren heriotzaren
ondoren literatura periferikoen indartzea (Steenmaijer, M., 1992), tradiziorik eza
(Elzen, S., 1992), E.T.A. eta industri kutsadurari buruzko aipuak ugariak dira, esaterako
(Logie, I., 1993). Hala ere, gehienetan argi geratzen da Atxaga ez datorrela bat
idazlearen ikuspuntu erromantikoarekin, eta ondorioz, euskal idazle “nazionala”
bezalako adjektiboak ez dituela gogoko (Brink, H.M.: 1992).
Artikulu batean baino gehiagotan OBBek gure artean izandako arrakastaz hitz
egiten da, lau euskaldunetatik batek liburua erosi duela adieraziz (Steenmeijer, M.,
1992; Brink, H.M. van, 1992).
Sorpresaz betetako jostailu-kaxa gisara definitzen dute liburua. Kaxa honetan
denetarik dago, baina bereziki Ouliporen eragina nabarmentzen duen antzarraren
jokoak, markatzen du erritmoa (Logie, I., 1993). Jokoarekiko zaletasun honek22,
istorioak kontatu eta birkontatzera daramate egilea, ”kafetegiko literatura” bailitzan
(Root, G., 1992).
Intertestualitateari dagokionez, ahozko tradizioa eta XIX. mendeko
ipuingintzaren ondoan (Tolstoy, Schwob, Balzac, Txejov), Dekameroia eta Mila gau
eta bat gehiagori etengabeko erreferentziak egiten zaizkio. Hauen ondoan Cortazar-en
Las babas del diablo (Steenmeijer, M., 1992), Borges eta García Márquez aipatzen dira
(Grent, C., 1992; Vervoort, J.: 1992).
Liburuaren egitura eta edukia da kritika hauetan bereziki aztertzen dena,
OBBeko gai errekurrenteak: bakardadea, heriotza eta marjinazioa direla azpimarratuz,
eta berauek ipuinen jatorrian duketen eragina (bereziki beldurra da, Atxagaren
deklaraziotan ikus daitekeenez, fantasia askoren jatorria: Ness Lakuko munstroa edo
Himalaiako Yetia kasu) (ik. Vervoort, J., 1992).
Alabaina, kritika onen parean bada bestelakorik: M. Steenmeijer-en (1992)
aburuz, OBBek ez du behar adinako indar epikorik eta lilura mitikorik euskal mundutik
ateratzeko. Iruzkin interesgarria, topatu dugun kritika negatibo bakarra baita.
Kritika guztien artean, bai luzeraz, bai sakontasunez, J. Vuyk-Bosdriesz-ena
(1993) da nabarmentzen dena. OBBen itzultzaile den honek, liburuaren klabe
nagusienak argitzen dituen artikulu luzea argitaratu zuen. Bertan, Atxagak euskal
literaturari nazioarteko ateak ireki dizkiola esaten da eta nahiz eta berandu hasi
22

Kritika hauetan, badago zaletasun hau Atxagaren muszaletasunarekin konparatzen duenik (ik. G.
Groot, 1992).
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argitaratzen, 70eko hamarkadako giro politizatuak edukitako eragina gogoratzen da,
bereziki, J. Rheinlander kazetariari egindako deklaraziotan Atxagak honako hau esaten
zuela gogoratuz: segur aski 10 urte lehenago argitaratzen hasi izan balitz gazteleraz
egingo zukeela.
J.Vuyk-Bosdriez-en iritziz, OBBek irakurtzeko atsegin eta plazera sortarazten
du. Irakurketa honetan, itxuraz axalekoak diren kontakizunekin (“Infancias” delakoan
bereziki) mundu ikuskera sakon bat iradokitzen zaigu. Quijotea-rekin konparatzen da
liburua: bietan, literatura serioski hartzeak eromenera baitarama protagonista.
Orokorrean kritika onak Holandakoak eta liburuaz gain Euskal Herriaz argibide
ugari ematen dutenak. Halere, harrigarriena, H.M. Van den Brink-ek (1992) egindako
elkarrizketan esandakoak ditugu: bertan, Atxagak geroaldi ez oso urrutiko batean,
hizkuntza txikiak (euskara edo nederlandera kasu) desagertu egingo direla dio, beste
hedatuagoen mesedetan (ingelesa, adibidez.) Euskarari 50 urte ematen badizkio,
nederlanderari 100 urte.

3.a.2 ) Espainiako harrera.
Oparoa izan da OBBek Espainian izan duen kritika, erreseina eta kronika
kopurua. Estatuko herrialde guztietan izan ditu prentsa aipamenak, Caceres-etik hasi eta
Balear Uharteetaraino. Doktorego Tesi honen amaieran dagoen bibliografian ikusten
denez, bereziki 1989-1990 urteetan ematen da azterketa ugaritasun hau.
Kritika-lanei begiratuz, badira OBBek estatuko herrialdeetako kritikarien
begietara zekarren originaltasunaren lekukoak. Liburua, berria, behialako kontagintza
tradizionalaren oihartzunak zekartzana eta zenbait kasutan “exotikoa” kontsideratua
izan da. Begiratu besterik ez dago hainbat kritikaren tituluri exotikotasun honen
lekukoak topatzeko: “La mítica e ingenua región de Obaba” (Aizarna, S.: 1989);
“Tierras vírgenes” (Cambio 16: 1989); “Para leer al amor de la lumbre” (González
Espina, C.: 1989); “Erase que se era” (Goí, J.: 1989a); “En un lugar llamado Obaba”
(Martín Nogales, J.L.: 1990); “Un perfum arcaic” (Pla i Arxé, R.:1990), etab..
Hala ere, azpimarragarriena liburuak jaso dituen laudorio eta kritika onak izan
dira. Goraipamen gehienetan liburuak irakurlearengan eragiten duen jakingure eta lilura
dira aipagai. Hona hemen adibide batzuk: “Paraíso literario” (Pérez de Mendiola, M.:
1990); “Aquel que lee devorará casi con la avidez de un principiante” (Obiol, M.:
1989a); “Es literatura en el más puro estilo” (Armas, M.: 1989); “¿Cómo no
descubrirse ante un libro tan espléndido como OBB de BA” (Goñi: 1989); “OBB tiene
una carga de elementos primigenios... de los que podrá disfrutar a ser posible al amor
de la lumbre, como de un verdadero aire fresco y renovador” (González Espina: 1989);
“Una imaginació i un domini dels registres lingüístics necessaris per bastir un sòlid
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edifici narratiu (...) capta immediatament l´atenció del lector” (Mas. D.: 1989);
“Imposible no gozar con su lectura” (Vivir en Barcelona, enero 1990); “Placer de la
lectura” (Diario de Jerez: 1989)...
Harrera ezin hobe honek euskal literaturaranzko jakingurea sortu du, OBBen
itzalean, gure literaturgintzari buruzko informazio eta datu ugari argitaratu delarik.
Hauen artean, I.Sarasolak liburuaren gaztelerazko edizioari egindako hitzaurrea aipatu
beharko litzateke. “Hitzaurre beharrezko eta interesgarritzat” jo den honek (ik. Armas,
M.: 1989; El Urogallo, 89-12-8,...), ikuspuntu argi eta kritikoz, gure literaturaren
berankortasunaz ez ezik mende honetan gertatu den modernizatze eta gaurkotzeaz ere
egiten du hausnarketa. Jarraian etorri ziren, xede informatibo berarekin, J.M.
Iturralderen artikulua (1991), F. Juaristi-ren laburpena (1989), E. Larrauri-ren azterketa
(1989c) edo J.A. Juristoren lanak (1989a, 1989b).
Alabaina, orain artean aipatutakoez bat, bereziki nabarmengarriak dira XIX.
mendeko ipuingintzarekin eta estetika postmodernoekin loturak eta kidetasunak
zehazten saiatu diren kritika-lanak. A. Iglesias-en “Literatura para el próximo milenio”
(1990), E. Larrauri-ren “En un país llamado Obaba “ (1989) edo eta I.Martínez de
Pisón-en “Instrucciones de uso” artikuluetan, liburuak estetika eta planteiamendu
oulipiarrarekin zituen harremanak zehaztu dituzte. Segur aski OBBi buruz idatzi den
artikulurik argi eta serioenetakoa datekeen azken honek, liburuaren klabe narratibo
nagusienak azaltzen ditu (jokoa/plagioa eta Paisaia/memoria), asteasuarraren
unibertsoaren intertestu oparoak azaleratuz.
Intertestualitatearen alderdi hau izan da, atzerriko kritikan gertatu den moduan,
alderdirik aztertuena (bai euskarazko kritiketan, bai gaztelerazkoetan). Besteak beste,
honako intertestuak izan dira aipagai: Mila gau eta bat geiago edo Canterburyko
ipuinak (González Espina, C.; Fajardo, J.M.:1990; Martin, S.:1990; Monmany,
M.:1990; Kaltzakortza, X.: 1988...); Borges, Villiers de l´Isle Adam (Iglesias, A.: 1989;
Aldekoa, I.:1992; Gabilondo, J.:1992, Kortazar, J.:1992a...); Oulipo, Cortázar (Martínez
de Pisón: 1989; Hualde, A.; Iglesias, A., Kortazar,...); García Márquez-en zenbait
metafora eta gai (Amorós, A.: 1990; Viarder,...) etab..
3.a.3) Euskadiko kritika.

Kritikari euskaldunei dagokienez, J.Kortazar dugu Atxagaren lanari buruz
gehien idatzi duena. Alabaina, bere kritika lan gehienek poesia aztertu dute nagusiki
(ikus bibliografia) eta OBBi buruz, literatura fantastikoaren ezaugarriak aztertuz
idatzitako 1992ko eta 1995ko artikuluak dira aipagarrienak. Hauekin batera,
azpimarratzekoa dira kritikari oparo honen lanen artean dagoeneko 1983an Camilo
Lizardiri buruz idatzitakoa edo 1989koa.
J. Kortazarrek OBBen zutabe nagusienak izan daitezkeen ezaugarri narratiboak
azpimarratu nahi izan ditu. Batetik, J.L. Borgesengandik gertu dagoen Literatura
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Fantastikoaren definizioak testuetan eragiten dituen baliabide teknikoak (kausalitate
magikoa, dobleak, ispiluak,...). Bestetik, liburuaren hari tematiko nagusienak izan
daitezkeenen zehaztapena (haurtzaroa, marjinalitatea eta bakardadea). Kontamolde
tradizionalak eta baliabide post-abangoardiardista oulipiarren konbinaketa testualaren
erakarpen narratiboa azpimarratu nahi izan ditu mundakarrak (1989a, 1992a).
Kortazarren kritika lanen ondoan, 1988an X. Kaltzakortak argitaratutako lana
azpimarratu beharko genuke. Gutxitan aipatzen den kritika lan honetan, OBBen eta
orokorrean Atxagaren lanen hainbat ezaugarri aztertzen ditu egileak oparotasun eta
zehaztasun handiz: intertestualitatea, ahozko tradizioa, hizkera erregistroak,..... Honekin
batera, liburuak kritikariarengan sortutako liluraren lekukoak kontatzen zaizkigu.
I. Aldekoak, J. Kortazarrek bezala, bereziki poesia aztertu badu ere (guztien
artean Visor-entzat 1993an egindako Antologia gailentzen delarik), badu OBBi buruzko
azterketa interesgarririk. 1989ko “OBB edo transgresioaren mundua” artikuluaren
luzapen den 1992ko Antzarra eta ispilua dugu OBBi buruz idatzi den liburu bakarra.
Bertan, Aldekoak Atxagaren lanean etengabeki agertzen diren sinbolo nagusienen
(antzarra eta ispilua) azterketa egiten du, edozein interpretazio formalista itzuriz,
asteasuarraren poetikan barneratzen diren intertestualitatea eta literaturari buruzko
iritziak argituz.
Bestelakoa da J.M. Lasagabaster-en 1990eko artikulua: azken urteotako
literaturgintzaren bilakaera aztertuz, jarduera buruaski eta irakurketaren aldetik helburu
literarioz egindakoa gara dadin, literaturak eskolarekiko duen morrontzatik askatu behar
duela iradokitzen du.
Gehiegi ez luzatzearren, A. Eguzkitza eta M.Etxeberriaren (1989) artikulu
interesgarria, M. Hernandez Abaituaren (1989a, 1989b) edo P.Esnalen iruzkin
estilistikoak edo A. Lertxundi-ren (1988a, 1989) kritikarekin batera, J. Gabilondorenak
nabarmendu beharko genituzke. Estatu Batuetako azken norabide kritikoak bere eginez,
OBBen azterketa guztiz original eta trinkoak proposatu ditu egun Bryn Mawr-en
irakasle den filologo honek. J. Gabilondok “alegoria topologiko” gisara definitu zuen
OBB 1991ko bere artikuluan, estetika postmodernoaren euskal adibidetzat. Honen
parean, berriki argitaratu duen “Atxagaren psikoanalisia” (1996) artikuluan,
asteasuarraren irakurketa psikoanalitiko polemikoa egiten du.
OBB argitaratu zenetik bertatik, euskal kritikak liburuaren balio literarioak
azpimarratu nahi izan zituen. Hasiera batean “harribitxiz beteriko kutxa” gisara (ik. D.
Zuazalde, 1988) definitua izan zen liburua, jarraian Euskal Literaturaren inflexiopuntutzat onartua izan zelarik. Zenbaitentzat (ik. A. Lertxundi) gauzak ez ziren
berdinak izango OBBen ondoren.
Alabaina, liburuak euskal letren munduan aspaldian isilik zeuden kontu eta
arazo asko berritu zituen. Lehenengoa, euskal kritikaren eskasia eta urritasunarena
(egileak berak “eskandalugarritzat” jo zuen egungo euskal kritika, ik. Deia : 88-11-14 ),
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bigarrena, literatura konprometituaren aldekoek Sari Nazionala zela eta plazaratutako
juzku eta kritikek osatzen zutena.
Euskal kritikari dagokionez, edozeinen ahotan dabilen kritikarik ezaren kontua
plazaratu zen berriro. Doktorego Tesi honen amaieran datorren bibliografiari begiratu
besterik ez dago, Atxagaren gainean idatzi den gehienak gure artean euskal idazle
batengan ezezaguna zen dimentsio publikoaren lekukoak direla ikusteko. Proiekzio
horretan, egunkari eta aldizkarietan argitaratutako kritiken gehiengoa artikulu laburrek
osatzen dute, bereziki Espainian argitaratuak. Kritika unibertsitarioari dagokionez,
seguraski zeresan handiagoa eman du liburuak atzerriko Unibertsitateetan bideratu diren
tesi eta tesinetan, orain artean hemengoetan bideratu direnetan baino23.
OBBi Sari Nazionala eman ziotenean aspaldian isilik zeuden konpromiso
literarioaren aldeko ahotsak berpiztu ziren geurean. Saria “nazionala” izateak adierazten
zuenarekin bat, hainbat eskaera politiko egiteko aukera ez aprobetxatu izana kritikatzen
zitzaion Atxagari. Garaiko polemikaren lekukoak ugariak izanik ere (ik. Sarasola, I.,
1989:19-20; Euskal Kulturaren Urtekaria, 1989: 112; Hernandez Abaitua, M.: 1989b,...
etab..), gaur egunean indarrean dagoen irakurketa eta ikuspuntuen adibide batzuk
besterik ez dira. Sektore honek “berdin” kritikatu ditu Henry Bengoa Inventaiumen
eduki “burgesa” (ik. A. Azkargorta: 1987), edo Gizona bere bakardadean eta Zeru
horieken “bergizarteratzearen balizko defentsa” (ik. Arrieta, J.A.: 1994). Zorionez,
irakurlegoaren gehiengo nabarmenak ez die egilearen testuek sortarazten dituzten
“plazerezko irakurketei” uko egin, eta asteasuarraren testuek eragiten dituzten
“konkrezio literario amaigabeak” bere arrakastaren lekuko dira24.

3.b) Behi euskaldun baten memoriak (1991).
Liburu honek jasotako kritika eta azterketa kopurua, ezin da kantitatez OBB
liburuarenarekin konparatu. Edonorentzat datu honen zergatiak bistakoak izanik ere
(sariak, itzulpenak, etab.. direla medio), bada, segur aski, eragin zuzenagoa izan duen
arrazoi nagusia: liburua gazte-literatura deritzonaren baitan kokatu izana.
Atxagak berak, 1995eko urrian Gasteizen burutu ziren Igo Haur eta Gazte
Literatura Topaketetan zioskunez, izaera marjinala da, literaturgintza mota honen
23

Gure tesia genuke egilearen obraz gure artean aurkezten den lehenengo(etako)a . Atzerrian, berriz,
Jagellonikako Unibertsitatean A. Sobolewska-k 1992an buruturiko tesinaz gain (irakurle inplizituari
dagokion atalean aipatua), K.Kozurno Varsovian “Memoria OBBen” izeneko tesia burutzen ari da, eta
Bordeleko Unibertsitatean beste tesi bat edo ba omen dago martxan (ezin izan dugu hau konfirmatu).
Hala ere, Atxagaren kasua ez dugu salbuespen, jakina denez, euskal kritika eta ikerketa
unibertsitarioan azken 20-25 urteetako literaturak ez baititu tesi/tesina asko ezagutu.
24
Hori horrela bada ere, gure azterketa soziologikoaren emaitzetan xede politikoz idatzitako hainbat
lanek duten harrera ona ikusi ahal izan dugu. OHO bukatu zutenetik gehien gustatu zaizkien liburuez
galdetzean erantzunen artean Txillardegiren Exkixu agertzeak baieztapen hori frogatuko luke.
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ezaugarri nagusienetakoa. Marjinala kritikaren tratamenduan (bereziki Espainian
tamalgarria da literaturgintza mota honek egunkarietako kritiketan duen presentzia
eskasa), marjinala, halaber, Literaturaren beraren esparruan. Behiala B. Crocek
literaturgintza mota honi egotzitako kritikek badute oihartzunik oraindik kritiko eta
azterlarien komunitatean. Doktorego Tesi honetako azterketa soziologikoan, egun
literaturgintza honek duen protagonismo editorialaz hainbat datu eta hausnarketa
eskaintzen dugunez, asteasuarrak M. Ende idazle ospetsuaren produkzioaz esandakoak
gogoratuko ditugu soilik: nahiz eta milioika ale saldu, idazle marjinaltzat zeukala bere
burua.
Hori horrela izanik, bada, liburuak izan dituen zazpi itzulpenek jaso dituzten
kritiketan azpimarratzea merezi duen datua: liburuak eduki duen tratamendu desberdina.
Guztiz desberdinak dira bai kantitatez bai edukiz Euskal Herriko eta atzerriko kritikak
(Espainiakoak ere hemen sartuz). Gure artean liburuak izan zuen kritika-oihartzun
eskasa beste herrialdeetan edukitako arrakasta nabarmenari kontrajartzen zaio25. Honen
ondoan, liburuak leku guztietan edukitako salmenta arrakastatsuak gogoratu beharko
lirateke berriro: euskarazkoak 36.000 ale saldu baditu (gogoratu OBBek 37.000 edo
saldu dituela), gaztelerazko 140.000 aleak, Frantziako 5.000ak edo Alemaniako bi
argitalpenak (5.000 aleko lehenengoa agortua dagoelarik) guztiz dira adierazgarriak.
Irakurlearen aldetik liburu honekiko onespena duda ezinezkoa izan dela esan
genezake. Datu honek, bereziki gure artean jasotako laudorio eskasak begiratuz,
kritikaren beraren protagonismo eskasa eta zenbait kasutan irakurlegoarekiko ematen
den distantzia erakusten du. Horrelakoetan, Harreraren Estetikak literaturaren
azterketara ekar ditzakeen ikuspuntu osatzaileak kontuan hartzekoak direlakoan gaude.
Ekin diezaiogun, beraz, herrialde desberdinetan jasotako kritikak komentatzeari.
3.b.1) Euskal Herrian jasotako kritikak: iragarritako liburuaren arrakasta kritiko
eskasa.
1988an Obabakoak argitaratu zuenetik, Henry Bengoa Inventarium (1988),
Poemas & Híbridos (1990), Amaren maitasuna bezalakorik ez duzu inon aurkituko
irrati-nobela (1990) eta La Cacería (1991) ipuina ditugu Behi euskaldun baten
memoriak (1991) nobelaren agerpenerarte Atxagak argitara emandako lan luzeak.
Bereziki jendaurreko emanaldietara eta ikus entzunezkoetara bideratutako lan
horietan, euskal irakurlegoa egilearen narratibazko lan luze baten zain zegoen. Desio
hauen berri ematen digute 1991ko Durangoko Azokan Atxagaren liburuaren agerpenak
piztu zituen igurikimenek. Liburuaren lehenengo edizioa azokan bertan agortu zelarik
euskal irakurlegoa asteasuarraren lanaren zain zegoela esan genezake.

25

Atzerriko argitalpenei buruz ohar bat egin beharrean gaude: nahiz eta jakin Holandan eta Italian
liburuak edukitako harrera guztiz aipagarriak direla, ezin izan ditugu bertako argitaletxeen datuak lortu.
Beraz, itzulpenei dagokienean, gaztelerazkoa, frantsesezkoa eta alemanerazkoa ditugu soilik mintzagai.
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Irakurlegoaren aldetik liburuak eduki zuen arrakasta, kritikaren aldetik jasotako
laudorio eskasek itzali zuten. Euskaraz argitara eman ziren kritika eta erreseina urrietan
(jatorrizko testuari egindako kritikak ez dira bostera iristen) liburuak eragindako
ezustekoez hitz egiten zen. Hala, G. Markuletak (1992), esaterako, “beste zerbait espero
zuela” zioskun, bere igurikimenak argiro azaleratuz. Liburuak bigarren irakurketa
batera bultzatu zuen kritiko oñatiarra “behiaren hausnarra hobeto sentitzen” laguntzen
zuena eta bere kasuan beharrezko bihurtu zena.
J.L.Zabalak (1992) argi eta garbi esan zuen liburu hau ez zela izango, segur aski,
Atxagaren libururik gogoangarriena baina irakurtzea pena merezi zuela.
Kritika hauetan, gehienetan, liburuaren edukiaren azalpen deskriptiboa egiten
da, jarraian, egileak erabilitako estrategien berri ematen delarik. A. Zelaietak (1992)
liburuaren intertestualitate euskalduna (Uztapide, Sarrionaindia, Usandizaga,...) ditu
mintzagai eta K. Olano-k, berriz, tituluaren ironia eta behia protagonistatzat hartzeak
erakusten duen marjinaltasuna (1992).

Kritika urritasun hau egileari egin zitzaizkion elkarrizketek osatu zuten nolabait.
Beraietan (Egunkaria: 1991-12-8 eta Argia: 92-1-12), asteasuarrak liburuaren hainbat
klabe ematen zituen eta, besteak beste, “gazte literatura”ko titulu unibertsalen ildoan
idatzi izana aipatzen zuen. Honekin batera, liburuaren oinarri errealista-historikoa
(1940an kokatua) eta intertestualitate euskalduna ziren mintzagai.
Ikusten denez, liburuak ez du azterketa luzerik eragin eta dezepzio ukituz idatzi
dira iruzkin gehienak. Hala ere, jarraian azalduko denez, bestelakoa izan da harrera hori
itzulpen desberdinetan.

3.b.2) Gaztelerazko itzulpenari egindako kritikak.
1992ko uztailean Memorias de una vaca argitaratu zenean kritikaren harrera oso
bestelakoa izan zen. Ohiki helduen literaturaren kritikagintzara bideratutako sailak
dituzten egunkariez gain (El Mundo, El País, ABC, El Correo,...), hainbat aldizkaritan
(Leer, Vida Nueva) eta bereziki Haur eta Gazte literaturan espezialistak diren
aldizkarietan (Clij, Alacena, Papeles de literatura infantil,..) plazaratu ziren kritika eta
erreseinak.
Egileak berak F. Ibargutxiri egindako aitorpen batzuetan (DV, 92-7-9)
gaztelerazko bertsioak eduki zezakeen harrera hobearen berri ematen zuen. Aurreiritzi
gutxiago (igurikimen, esango genuke guk) zuen jendeak irakurriko zuela zioen
asteasuarrak, testuaz lasaiago gozatuko zuten irakurleak, hain zuzen ere.
Liburuaren edukiaren deskribapena egin ondoren (Solé, M.: 1992; Cobo: 1992;
Barbería, J.L.: 1992; Leer: 1992), testuaren kalitatea azpimarratzen dute kritika
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gehienek. Laudorioak ez dira falta: M.Solé-k (1992) “Interesante y bien
conducido,...forma eficaz de articular el tiempo presente y el pasado...” gisara definitzen
du, C.S.-k (1992): “Delicia” gisara kalifikatzen du eta Cobo-k (1992) testuaren
aberastasun poetiko eta maisutasuna goraipatzen ditu. Guzti honen ondorioz,
gehienetan, liburuak irakurle helduarentzat ere dukeen erakarpen eta balioa aitortzen da
(C.S.; Leer: 199226).
Behiaren “arrazionalitatea” azpimarratzen da kritika nagusietan, honen ondoan
Atxagaren testuak dituen baliabide estilistiko orijinalak goraipatzen direlarik. Besteak
beste, gaztelera-euskarak eragiten duen “warholismoa” (Cobo:1992), testuak eragiten
dituen erreferente kultoak (hala nola, hainbat musikarien lanak, ik. Barbería, J.L.
:1992) edo eta euskal paisaiaren hezetasun-berdetasuna sujeritzen duten deskribapenen
maisutasuna (Cobo: 1992).
Kritika positibo guzti hauen ondoan, liburuak jaso duen iruzkin negatibo
bakarrenetakoa aipatu beharko genuke. P.Ugartek El Correo-n (92-9-23) argitara
emandakoa, hain zuzen ere. Kritikari honek behin eta berriro azpimarratzen du liburua
haurrentzat soilik datekeela egokia eta literaturgintza mota konkretu horretan kokatzen
dela. Istorio motel eta ez iradokitzailea dira, bere ustez, ezaugarri nagusienak, testuak ez
duelarik, inondik ere, parabolen gaitasun iradokitzailea guztiz aprobetxatzen. Kritika
honetan argi uzten da egilearen ospe eta traiektoria literarioak bultzatzen duela BEBMi
buruzko iruzkina plazaratzera eta testu honek ez duela inongo aurrerapausorik eragiten
egilearen traiektoria literarioan. Ugarte-ren ustez, Obabakoaken balio literarioa duda
ezinezkoa bada ere, euskaraz idatzia egonak eta atzerrikoen begietara erakusten duen
exotismoak, kanpoan izan duen “harrera oparoegia” esplikatzen dute. Dakusagunez,
testuaren azterketaz bat, harrera literarioan, eta konkretuki Atxagarenean, beste
ezaugarriek (euskarazko literaturaren berezitasunak) edukitako eragina aipatzen dira
kritika honetan. Haur-literaturarekiko aurre-juzkuez bat asteasuarraren “gehiegizko”
arrakasta kritikatzen da.
Harrera literarioaren inguruan egiten diren baieztapenok atzerriko kritiken
nolakotasuna aztertzerakoan kontuan hartzekoak izanik ere, OBBen exotismoaz
harantzago, balio literarioen azpimarratze etengabea azaleratu da kritiketan. Ikusi
dugunez, harrera horretan liburuaren beraren berritasunean euskalduna izateak eman
dion indarraz bat, testuak duen unibertsaltasuna nabarmentzen dira.

3.b.3) Atzerriko Harrera.
3.b.3.1) Frantziako harrera.

26

“La novela está tan perfectamente escrita que algún ingenuo puede pensar que no es escritura
apropiada para un lector de 12 años en adelante: peor para él”.
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1994an, Gallimard argitaletxe ezagunak Mémoires d´une vache argitaratu
zuenetik (7.000 aleko tirada izan zen lehenengoa) ez dugu jakiterik izan zehazki zenbat
ale saldu diren, nahiz eta argitaletxeko arduradunaren hitzetan, salmentak onak izan
diren. Edizioa oso zaindua izan da Frantzian, eta telebistan eta irratian iragarpenak izan
ditu .
Ez ditugu kritika asko eskuratu, guztira, bost bat edo eta gehienak laburrak dira.
Egileak frantsesez dituen beste tituluekiko aipu eta erreferentziekin batera, gehienetan
edukiaren azterketa deskriptiboa egin ondoren laudorioak datoz. F. Aribil-ek (1995)
liburuaren ukitu poetikoa eta goxotasuna azpimarratu ditu, balio handikoa dela
kontsideratuz. La Revue des livres pour enfants
delakoan argitara emandako bi
erreseinetan (ikus bibliografian), liburuaren originaltasuna eta umorea azpimarratzen
dira. Irakurle onentzat egindako oparitzat jotzen dute liburua
Laudoriozkoak dira, halaber, Inter CDi eta Mairie de Paris direlakoetan
argitaratutako erreseinak. Erreferentzia intertestualekin batera (S. Agustin, kasu), barneahotsaren erabilera teknikoa goraipatzen dira.
3.b.3.2) Harrera kritikoa Alemanian: Arrakastaren lekuko ugariak.
Liburuak inon arrakastarik izan badu Alemanian izan da (itz. Memoiren einer
baskischen kuh). Albertliner Verlag argitaletxeak plazaratutako liburuaren kalitatea
goraipatu da, bai edukiari dagokionez ( itzulpena Ludger Mees-ek egin zuen euskaratik
), bai eta diseinu-itxurari dagokienean ere. Gutizi gisara definitua izan den edizio honek,
bi argitalpen izan ditu, liburuaren arrakastaren lekuko (bakoitza 5.000 alekoa).
Alabaina, arrakasta hori ez da irakurlegoaren eskutik soilik etorri. Kritikak ere
ugariak eta oso onak izan dira. Hamaika kritika baino gehiago plazaratu dira
Alemaniako eta Suitzako egunkari eta aldizkari ezagunenetan. Besteak beste, guztiz
azpimarratzekoak dira Die Zeit egunkarian plazaratutakoa edo eta Frankfurter
Rundschau egunkariak urtean plazaratzen dituen Haur eta Gazte Literaturako bi
gehigarrietan azaldutakoak. Hauekin batera, jakina da Munich-eko Focus aldizkariak
hilero plazaratzen duen liburu onenen zerrendan agertu dena 1995eko azaroan eta
abenduan. Zazpi liburutako zerrenda hau 25 kritikarik sinatzen dute eta ospe handikoa
da.
Kritika on hauetan gehien harritu gaituena J. Gaarder-en El Mundo de Sofía
(1994) liburuarekin egiten den konparaketa da. S. Seub (1995) eta M. Möller (1996)
kritikariek paralelismo hori egiten dutenean, bi liburuek duten eduki
filosofikoarengatik da. J. Gaarder-ek bere liburua idazterakoan protagonistatzat behi bat
hartu izan balu Mo aukeratuko zukeela esatean, asteasuarraren liburuari ikusi dioten
sakontasuna adierazi nahi izan dute. Era berean, sakontasun honen bigarren alderdi
gisara edo, Gazte-Literaturaren eta Helduen Literaturaren arteko mugen apurketa
azpimarratzen da.
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Hori horrela izanik, liburuaren balizko irakurlegoari buruzko juzkuak egin dira.
Kritikari batek baino gehiagok defendatu du (Der Landbote aldizkarikoak, kasu),
liburua ez dela haurrentzat, heldu gazteentzat baizik. Baieztapen hau liburuak berak
duen oinarri historikoak indartzen duela esan izan da: istorioan gerra zibilaren
ondorengo garaiak hartzen dira abiapuntutzat eta hau, bereziki gazte alemaniarrentzat,
erreferentzia ilunegia bihurtzen da (H. Kaiser: 1995).
Artikulu gehienetan liburuaren edukiaren aipamen deskriptiboa egiten bada ere
(O.Müller: 1996; Ostthüringer Zeitug: 1995; Die Woche: 1995), hausnarketa,
ezagutzaren gaineko teorizazioa eta humanismoa dira kritikari alemaniarrek liburuan
azpimarratu dituzten ezaugarriak.
3.c) Azken iruzkinak harrera kritikoaren gainean.
Harrera kritikoaren azalpen luzexka honetan herrialde desberdinetan azterkizun
ditugun bi liburuek eragin duten bibliografia izan dugu kontagai. Ikusi denez, guztiz
bestelakoak dira bi liburuek sortarazitako zeresan eta azterlanak.
OBBen protagonismoa eta itzala bistakoak dira BEBMekin konparatuz gero.
Biek izan duten hedadura desberdintasuna areagotu egiten da, bigarrena Gazte
Literatura izateagatik zirkuitu berezietan bideratzen delako. Zentzu honetan,
desberdintasunik nagusiena atzerrian (bereziki Alemanian) gazte literatura
komentatzeko dauden publikazio espezializatuek eragiten dute. Ikusi denez, Espainian
literaturgintza mota honek egunkarietan duen presentzia urria dela medio, eta batez ere
egilearen pisu literarioak bultzaturik, gehigarri literario arruntak suertatu dira bide
nagusi.
OBBen atzerriko harrera kritikoan, aho batez ematen den onespenaz bat, badira
herrialde desberdinetako tratamenduan aldeak. Liburuak askozaz ere zeresan handiagoa
sortu du Alemania, Holanda, Ingalaterra eta Italian, eta kritikak urriagoak izan dira
Grezia, Portugal, Suedia edo eta Frantzian. Era berean, kritikak inpresionistagoak dira
Finlandia, Grezia edo Alemania aldean, eta askozaz ere hotzagoak Portugal eta
Frantzian.
Orokorrean liburuak eragin duen harridura da azpimarragarriena. Leku guztietan
originaltasuna berretsi egiten da, askotan, “exotikotasunak” zeresan ugari sortuz.
Frantzia aldean Espainiako literatura periferikoen esparruan euskaldunak lukeen lekuaz
mintzo bazaizkigu, Holanda, Suedia, Finlandia, Alemania edo Grezian OBBen
originaltasuna ez da estatu espainiarreko egungo literaturen argitan aztertzen,
euskararen beraren argitan baizik. Atzerriko kritiken konstante nabarmena Euskal
Herriari dagozkion informazioek duten pisua izango litzateke. Tituluaren bitxitasunak
sortutako iruzkin oparoekin batera, euskararen isolamendua, literatura urria, egoera
politikoa, etab.. luzea, behin eta berriro aipatzen dira, zenbait kasutan (Holandako,
Alemaniako edo Italiako hainbat artikulutan bezala), informazioaren hedadura
aipagarria delarik, kritiken zatirik handiena hartuz.
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Zenbait herrialdetan sortu diren kritika berezitasunak salbu (liburuaren ikutu
fantastiko/mitikoa Grezian, antigoaleko munduen oihartzunak Finlandian, kosmogoniari
dagozkion iruzkinak Alemanian), literaturaren tradizio unibertsala euskaldunarekin
uztartu izana jotzen da liburuaren meritu nagusienetako bezala (ik. Italian, Frantzian,
Suedian,...). Hauen ondoan, teoria literario desberdinen inguruko iritziak izan dira
(metaliteraturari buruzkoak, intertestualitateari buruzkoa, ipuingintzari buruzkoak,...)
Erresuma Batuko iruzkinetan azpimarratu nahi izan direnak.
Espainiako harrerari dagokionez, berriz, antzera mintzo gaitezke, bertako
kritiketan ikusten denez, euskal literaturari buruz eta egileari buruz estatuan dagoen
informazioa ez baita askozaz ere handiagoa izan. Zentzu honetan, Atxagaren liburuaren
exotismoarekin batera, modernitate/tradizio kontuak izan dira mintzagai, ordura artean
inongo euskal idazlek sortu gabeko jakingura piztu delarik.
Euskal Herrian, berriz, azterlanak atzerrikoen ildotik joan badira ere (teoria
literarioak, intertestualitatea,... aipatuz), sinbologiak, topologiari dagozkion azterketak,
literatura fantastikoari buruzkoak, eta bereziki, erregistro eta estilo kontuek, leku
gehiago izan dute gurean.
Atxagak darabilen euskarari buruzko iruzkinek gure narratiban aspalditik
ezaguna den polemika piztu dute: giro urbanoan kokatutako nobelak adierazteko
Atxagaren erregistroak dukeen balioaren inguruko hausnarketa (ik. Hernandez Abaitua,
M.: 1989b).
Guziarekin ere, OBB euskal ipuingintzaren gailur kontsideratua izatetik (ik.
Mendiguren, X.: 1996), azterketa literarioen erreferente duda ezinezko izatera iritsi da
geurean.
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V) Ondorioak.
Irakurle desberdinen alderaketa.
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. Ikerketaren aurpegi desberdinak.
Irakurleaz orokorrean eta Atxagaren OBB eta BEBM liburuen irakurketez
bereziki aritu gara Doktorego Tesi honetan. Horretarako, Harreraren Estetikaren
abiapuntu eta prozedurak geure eginez, metodologia eta ikuspuntu desberdinak bateratu
nahi izan ditugu geure ikerketa asmoa burutzeko.
Emaitzei begira, irakurketaren aurpegi ugariak azaleratu zaizkigula esan behar
dugu, guztiaren ondorioz, ikuspuntu bateratu eta aberatsagoa eskainiz. R. Barthes-ek
esanak gogoan, irakurketaren beraren iluntasuna azterketa kritikoz zehazten eta
definitzen saiatu gara.
Alde batetik, irakurle inplizituaren azterketa dela medio, Atxagaren bi liburuok
egituratzen dituzten irakurketak aztertu ditugu, horretarako, testuen eskaintza edo
estrategien iruzkinak burutuz.
Bestetik, literaturaren gizarteratzea deskribatzeko asmoz, bost urtetan burutu den
azterketa soziologikoa aurkeztu dugu. Giza Zientzien ikerketetan egun erabiltzen diren
metodo kuantitatibo eta kualitatiboen ekarpenez baliatu gara horretarako, metodologia
bakoitzari esker irakurketaren motibazio eta ezaugarriak deskribatu ditugularik.
Ondorioen artean euskarazko irakurketaren inguruko datu berri eta ikertu gabeak
azpimarratu nahiko genituzke. Atxagaren irakurlegoaz bat, euskal literaturaren
irakurketa gazteen artean nola burutzen den deskribatzen saiatu gara, jarduera honetan
ematen diren eragin eta bilakaerak zehaztuz.
Aurrekoen osagarri, egilearen hirugarren irakurle mota bat aztertu dugu:
kritikoek osatzen dutena. Aztertutako bi liburuen harrera kritikoaren jarraipena egin
ondoren, herrialde desberdinetan izan dituzten kritikak geureganatzen saiatu gara.
V.a) Interpretazioen alderaketa.
Ikerketa honetan Atxagaren lanei buruz egin diren irakurketak intersubjetiboki
onargarriak izan direlakoan gaude (ik. P.B. Amstrong: 1983). Hau da, abiapuntu
desberdinetatik abiatu arren, ondorio eta emaitza bateratasunak ikerketaren balioa
erakutsi du. Testu orok duen “irekiera” onartuz ere, tesi honetan aurkeztu ditugun
irakurketa desberdinak testuetatik bertatik abiatu direlakoan gaude, beraiek erakusten
dituzten eskaintzak modu desberdinez gauzatuz.
Hortik, Atxagaren testuei buruzko hainbat alderditan azaleratu zaigun
adostasuna. Irakurle inplizitu desberdinez egin ditugun azterketek “geure” irakurketaren
berri ematen dutela onartuz ere (ik. Wilson:1981), hona, jarraian, lehenago esandakoak
errepikatzea itzuriz, Atxagaren bi testuon irakurle desberdinek (inplizitua, soziologikoa
eta kritikoa) aho batez azpimarratu dituzten estrategiak:
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1) Originaltasuna.
Egilearen liburuon originaltasunak irakurleen igurikimenak iraultzen dituen
heinean, harridura eta irakurketa-aktiboa eragiten du. Irakurle inplizituaren azterketan
azaldu dugunez, originaltasun hau liburuaren egituratik dator OBBen kasuan, edo
gaiaren berritasun ironikotik BEBMen.
Antzera mintzatu zitzaizkigun sakoneko elkarrizketetan erantzun ziguten
gazteak: OBB “barietate interesgarri” (kod.2083), “kontamolde deigarri” gisara
definitzen bazen (2479), BEBMen “gai originala” (kod.2506) zen azpimarratzen zena.
Atxagaren testuei zekuskiten berezitasun hori dela medio, egile honen obrak euskal
literaturaren panoraman desberdinak zirela baieztatzen zuten, beste egileekiko
konparaketak urriak zirelarik.
Originaltasunaz eta berritasunaz mintzo zaizkigu, era berean, kritikoak. Nahiz
eta hemen hainbat zehaztapen egin beharra dagoen, bereziki estatuko nahiz atzerriko
herrialde desberdinen arteko aldeak kontuan hartzen badira.
Atxagaren testuen originaltasuna, eta bereziki OBBena, liburu sarituaren atzean
kritikoek aurkitu zuten egile eta obraren beraren ezaugarri exotikoek baldintzatu dute.
Ezin da ukatu, eta halaxe nabarmendu nahi izan dugu atzerriko kritiken laburpenetan,
liburuaren titulutik bertatik hasita, OBBek Euskal Herriari buruz piztu duen jakingura
izugarria izan dela. Nahiz Espainiako kritiketan, nahiz atzerrikoetan gure hizkuntza eta
literaturari buruzko datu eta laburpenak oparoak eta etengabeak izan dira. Joera hau
nabarmena izan da Holanda, Suedia, Grezia edo Alemania bezalako herrialdeetan.
Frantzian, berriz, Espainiako “literatura periferikoen” barruan kokatu da liburua, Euskal
Herriarekiko erreferentziak bereziki politikoak izan direlarik.
Eta literaturaz kanpoko politika bezalako ezaugarriez ari garenean, gai hauek
izan duten hedadura aipatu behar da. Hala ere, OBBek eragindako “kuriositatea”
gehiago izan da Euskal Herriaz ezagutzen ez ziren datuei buruzkoa, betiko lelo
politikoen ingurukoa baino1.
Alabaina, Atxagaren testuen arrakasta (bereziki atzerrikoa) bere lanaren
“exotikotasunarekin” (ik. Ugarte )esplikatuko bagenu oker eta egiari bizkar emanez
jokatuko genuke, liburuaren arrakastaren zergatia askozaz ere konplexuagoa eta arrazoi
literarioei erantzuten diona baita. Horregatik goraipatu izan da testuen teknika
aberastasuna (ik. Erresuma Batua) edo egileak testuetan eraikitzen duen “mikrokosmo
literarioaren” sinesgarritasun eta unibertsaltasuna. Eta Unibertsaltasun kontuok,
hurrengo puntura, hau da, kronotopora garamatzate.
2) Unibertso euskalduna eta unibertsala.
1

Logikoa denez, Gizona bere bakardadean-en erreseina kritikoetan gehiago landu da gai hau, guztiz
adierazkorrak direlarik, hainbat estatutan, Holanda kasu, E.T.A.ren sorrera eta garapenari buruz eman
diren argibide zehatz eta zabalak.
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Irakurle inplizituaren azterketari zegokion atalean, OBB eta BEBM liburuen
kronotopo “euskalduna” azpimarratzen genuen, bakoitzak zituen alde eta
desberdintasunak zehaztuz. Lehenengoaren kasuan, Obaba jotzen genuen liburuaren
indeterminazio-gune nagusitzat, bertan, bereziki euskal irakurlearentzat, gertutasun
topologikoa irudikatzen zuten ezaugarriek, era berean, topos honen “irrealtasuna” eta
zehaztugabetasuna baimentzen baitzuten.
Bigarrenari begiratuz, kronotopoa askozaz ere zehatzagoa eta “euskaldunagoa”
zen: leku eta denbora jakinetan kokatua zegoen nobela.
Aipatu gertutasuna izan da, halaber, sakoneko elkarrizketetan azaleratu zaiguna.
Elkarrizketatu gehienek Atxagaren liburuotan sumatzen zuten hurbiltasuna behin eta
berriro nabarmendu nahi izan ziguten. OBBeko pertsonaiak, lekuak eta garaiak guztiz
sinesgarri eta gertukoak iruditzen bazitzaizkien, BEBMeko kronotopoa arras
euskalduna, “berdetasunez” betea zekusatela zioskuten.
Hori horrela izanik ere, kronotopoari dagokion atal hau horretan utziko bagenu,
baliabide honek iradokitzen duen indeterminazio gunea ezeztatzen ariko ginateke. Eta
hauxe bihurtu da, atzerriko kritiketan jasotako harrera onaren arrazoi nagusienetakoa:
Atxagaren testuetan ematen den unibertsaltasun eta berezkotasunaren arteko tentsioa.
Alemaniako eta Finlandiako kritiketan irakurtzen genuenez, Obabaren inguruan
eraikitzen den “mikrokosmosa” guztiz erakargarria eta sinesgarria gerta daiteke edozein
irakurleren begietara. Bi liburuotan abiapuntua euskal “errepertorium”ak osatzen
bazuen (kontatzeko modu tradizionalak, kronotopo zehatzak, intertestualitatea,...)
efektua askozaz ere unibertsalagoa da. Gizakion gai eta gatazka oinarrizkoenen
inguruan, literaturaren beraren gaineko hausnarketa (OBB) edo bizitzari buruzkoa
(BEBM) da Atxagaren testuok eragiten dutena. Hortik beren balioa eta iradokitzeko
ahalmen paregabea.
3) Intertestualitatea.
Tesi honetan behin baino gehiagotan azpimarratu nahi izan dugunez,
intertestualiteak literatur testuen horizonte literarioa zehazten du eta estrategia
garrantzitsu bihurtzen da irakurketa eta interpretazioa bideratzerakoan. Atxagaren bi
liburuotan azaleratzen zaigun testu artekotasuna hain da nabarmena halaxe azpimarratu
nahi izan dutela liburuaren irakurle desberdinek.
Kritikoen begietara, ezaugarri hau da OBB Literaturaren tradizio
unibertsalarekin lotzen duen punturik nagusienetakoa. Liburuaren bigarren zatian
esplizituki azaleratzen zaizkigun XIX. mendeko tradizio literarioak, estilo
tradizionalagoz taiututako pasarteek iragazten dituzte, finean, literaturaren gaineko
hausnarketari bide ematen zaiolarik, hau da, metafikzioari.
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Sakoneko elkarrizketetan, alderdi hau gehiegi nabarmendu ez bada ere, egin
diren erreferentzia bakarrek Mila gau eta bat gehiago bezalako kontaketen ildoan
kokatu dute liburua, tituluak berak iradokitzen zuena (Obabako kontuak kontatzearena,
alegia) gaindituz. Era berean, “metafikzioa”ri buruzko erreferentziek irakurle gazte
hauentzat dituzten zailtasunak azaleratu zizkigun Plagioari buruzko narrazioa zail eta
aspergarritzat jo zutenean. Ikusten denez, literatur testuen eskaintza oparotik, alderdi
zehatz batzuk soilik hartzen ditu kontuan irakurleak, betiere, bere ahalmen eta
horizontearen arabera jokatuz.
Bestelakoa da BEBMen kasua, intertestualitatearen alderdia ez baita, hemengo
kritiketan izan ezik, azpimarratua izan. Liburuaren eduki filosofikoak eta ironikoak
atzerriko nahiz estatuko adituen iruzkinak bete baditu ere, nobela honek irudikatzen
duen “errepertorium” euskalduna adierazkorragoa suertatu zaio euskal irakurlegoari.

4) Hainbat alderdiren inguruko adostasunak:
Gorago komentatu dugun moduan, tituluaren ingurukoek hizpidea ekarri dute.
Alderdi honi dagokionez, kontu egin behar da, hauxe genuela, W. Iser-en arabera,
irakurle inplizitua nabarmentzen zigun testu-estrategiarik nagusienenetakoa. Halaxe
frogatu nahi izan dugu gure testu azterketan.
Beste irakurlegoari dagokionez, beren erantzunak guk deskribatutako alderdi
guztiak kontuan hartzen ez bazituzten ere, estrategia honen adierazkortasuna frogatu
dute. Hala, sakoneko elkarrizketetan, OBB eta BEBM liburuen tituluek eragiten zituzten
igurikimenez hainbat adierazpen egin ziguten. Lehenengoaren kasuan tituluak
eragindako igurikimenak irauliak suertatzen zirela adierazten baziguten (azken batean
liburuko istorio guztiak ez baitoaz Obabako kontuen inguruan), bigarrenak eragiten
zuen gertutasun topologikoa azpimarratzen zuten.
Erreseina eta azterketa kritikoetan ere, behin baino gehiagotan azpimarratu izan
da OBBen tituluaren kontua. Hala ere, Euskal Herriko kritiketatik kanpo, tituluaren
beraren bitxitasun eta iluntasuna ziren etengabeki argitu eta zehaztu nahi zirenak.
BEBMi dagokionez, berriz, gazteleraz eta frantsesez tituluak izan dituen aldaketak
(behia ez baita kasu hauetan “euskalduna”: Memorias de una vaca/Mémoires d´une
vache) tituluan barneratzen zen ironia soilik azpimarratzera eraman dute.
Tituluarekin batera, fantasia-errealitatea binomioaren arteko tentsioa zen gure
azterketan ikertu genuen beste alderdia. T. Todorov-ek literatura fantastikoaz ematen
duen definizioa geure eginez, irakurlearengan zalantza eragiteko baliabideen azalpena
egiten genuen.
Deskribapen teknikoak itzuriz bizi den fantasiaren eraginkortasuna izan da,
sakoneko elkarrizketetan ziurtatu ahal izan dugun ezaugarri nagusienetakoa. Bertan
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adierazten zitzaigunez, Atxagaren testuok irakurlearen begietara duten erakarpen
nagusienetakoa lortzen duten sinesgarritasunean legoke. Fantasiaren estrategiaren
arrakasta nagusiena gure inkestatuek muskerraren sineskeriaren kontuan erakusten
zuten jarreran islatzen zen: guztiz erreal eta sinesgarria iruditzen zitzaien kontua,
beraien artean oso gutxik erakusten zuelarik harridura berezirik kontu honekin. Era
berean, Muskerra-Okerra bikotearen sinbolismoa argi geratu zen beraien erantzunetan.
BEBMen fantasia arras bestelakoa da: hasiera batetik egoera sinestezin baten
aurrean gaude, eta honek ez du inongo zalantzarik sortarazten irakurlearengan. Hala ere,
hain dira sinesgarri eta gertukoak Mo-k bizitzen dituen egoera eta buruhausteak non
protagonistarekiko identifikazio maila handia sortzen den. Inkestatuek zioskutenez,
liburu amaieran bat baino gehiago protagonistaren animaltasunaz ahaztuta zegoen,
honek eragiten zien harridura zela medio.
Azkenik, irakurlearen begietara sakoneko elkarrizketetan eta geure analisian
azaleratu diren hainbat alderdi garrantzitsu azpimarratu beharko genituzke. Batetik,
pertsonaien beraien izen eta deskribapen laburrek Atxagaren liburuotan duten gaitasun
semantiko aparta. Hasi, Okerra-rengandik eta Antiaju Berderekin bukatuz, pintzelada
laburrez definitutako pertsonaiak dira nagusi asteasuarraren unibertsoan (gogoratu,
E.M.Foster-en iradokizunak jarraituz, “pertsonaia lauez” genioena).
Bestetik, anekdotaz harantzago, aztertutako testuek irakurlearengan eragiten
duten hausnarketa gogoratu nahiko genuke. Lehen esan bezala, OBB eta BEBMen
lantzen diren gaiak gizakion bizitzan esentzialak diren alderdiez mintzo zaizkigu. Dela
bakardade edo fatalitateaz (OBB), dela adiskidetasun edo arrazionaltasunaz (BEBM).
Sakontasun hau genuke, dudarik gabe, liburuen unibertsaltasunaren ezaugarri
garrantzizkoena.

5) Ahozkotasunaz.
Ahozkotasuna konta teknika zehatzetan gauzatzen da OBB eta BEBMen eta
honek, irakurle inplizituaren ardura eta atentzioa erakartzen ditu. Gure azterketan
aipatzen genituen errepikapen, paralelismo, zerrenda, konparaketa eta metaforek,
hainbat iruzkin sortarazi dute bai sakoneko elkarrizketetan, bai eta atzerriko kritiketan
ere.
Lehenengoei dagokienez, ahozkotasunetik gertu zegoen erregistro eta hizkuntza
mailari buruzko gogoetak azpimarratu dira. Atxagaren testuek gazteen artean duten
arrakastaren arrazoi nagusienetakoa bertan erabiltzen den euskera mailatik dator.
Inkestatuek behin baino gehiagotan azpimarratu digute euskaraz irakurtzeak beraientzat
dituen zailtasun eta nekeak. Eta zailtasun hauek asko gutxitzen dira Atxagaren
testuetan: ez bakarrik BEBMen baita OBBen ere. Asteasuarraren hizkera, nahiz eta
zenbait kasutan “erdarakadez” betea dagoela iruditu (hortik Euskaltzaindiko erregelak
ez dituelako errespetatzen baieztapena), oso gertukoa eta egunerokoa iruditu zaie.
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Zailtasun morfosintaktikoak itzuriz, elipsiak eta nominalizazioek hainbat ipuinetan izan
duten erabilera zabala deskribatu dugu.
Ahozkotasunak kritiketan eragin dituen komentarioak beste bidetik joan dira, eta
herri-literaturako ezaugarri eta baliabideak azpimarratu nahi izan dituzte. Halaxe geratu
da nabarmendua atzerriko herrialde desberdinetako kriketan. Konta teknika
tradizionalak, norabide literario modernoekin uztartzeak Atxagaren prosari berritasun
eta freskotasun airea ematen diola baieztatu dute adituek.

V.b) Soziologia kontuak.
Tesi honetan aurkeztu dugun ikerketa soziologikoak, azterkizun genituen
Atxagaren testuei buruzko informazioa eman badigute ere (bereziki 1994ko eta 1995eko
inkestek), gure gazteen irakurketa-ohiturak eta motibazioak argitzeko ere baliagarri
suerta direlakoan gaude. Ezaugarri soziologiko hauen ildotik komentatu nahiko
genituzke emaitzen harian burutu ditugun hainbat hausnarketa.

V.b.1) OBB eta BEBMen azterketa enpirikoen emaitzak.
Azterketa enpirikoari esker lortutako datuek, iruzkin literarioak zailtasun handiz
argi zitzakeen alderdiak nabarmendu dizkigute. Metodologia soziologikoa analisi
kritikoaren osagarri gertatu zaigu, testuek irudikatzen duten irakurketaz gain,
benetazko irakurleen igurikimen eta motibazioen berri eman digulako.
Ondorio nagusiena, Atxagak gazte eskolatuon artean duen proiekzioarena izango
litzateke. Egilearen hainbat titulu adierazteko gauza zen gehiengoa, eta hori bakarrik ez,
irakurri gabeko hainbat libururen berri zehatza ere bazuten. Zentzu honetan, badirudi,
komunikabideetan asteasuarrak eduki duen presentzia nabarmenak eta eskolak berak
zeresan handia luketela ezaguera horretan. Eskolari dagokionez, antza, instituzio honek
bere helburu informatiboa betetzen du, baina ez ginateke hain seguru egongo ikasleen
irakurzaletasunaren garapen eta sustapenean duen funtzioaz. Eskola dugu, inkestan
azaleratu zaigunez, literaturaren inguruan dabiltzan hainbat aurrejuzkuren eragile
nagusienetakoa: inkestatu batek baino gehiagok aitortzen zigun, bazekitela OBB ez
irakurri izana “pekatu” zela.
Segur aski erruduntasun kontuekin zailtasun handiz motiba daiteke inor liburu
bat esku artean hartzera, baina gauza jakina da, oraindik, irakurketarena dugula jarduera
kulturalen artean diskriminatzaileena, eta Malerva egile italiarrak zioskun moduan,
irakurtzen ez dutenen esku dago gaur egun literatura. Azken batean, nahiz eta libururik
ez irakurri, beti komeni da azkenaldiko tituluren bat ahotan edukitzea.
OBB eta BEBMen irakurketa desberdintasun enpirikoa ikasleek ematen
zizkiguten erantzunetan azaleratu zaigu. Lehenengoak irakurketa modalitateintelektiboa eragiten duen bitartean (egitura narratiboari buruzko gogoetak eraginez),
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bigarrenak modalitate emotiboa sortarazten du. Irakurleak hunkituta geratzen dira
protagonistaren pasadizo eta hausnarketekin, eta liburuak duen ironia-umorea dela
medio, xamurtasuna eta emozio biziak dira liburu honen irakurketak eragiten dituenak.
Horregatik, OBBen irakurketa “interesgarria eta zaila” zela bazioskuten, BEBMena,
berriz, “harrigarritzat” jotzen zuten. Ondorioak ikerketan aipatu ditugunak: Obabako
kontaketek ez dute biziki asaldatzen irakurlea eta esperientzia atsegin bat izan duelako
sentipenarekin geratzen da. Bestelakoa da Mo-ren ihardunak sentiarazten duena:
irakurle gehienek barregura eta emozio biziz geratu zirela adierazi ziguten.
Hori horrela izanik, BEBMek taldekako irakurketak eta antzezpenak baimentzen
ditu eta OBBek bakarkako irakurketa erreflexiboagoa. Jokabide honek testuaren beraren
dinamikotasun eta erritmo arinaren berri emateaz gain, taldekako ahozko irakurketek
gustuko irakurzaletasunean duten eragina adierazten digute.
Ezaugarri horien parean, bada, azterketa soziologikoei esker lortu ahal izan
dugun beste datu interesgarri bat (testu-analisi hutsarekin zailtasun handiz zehatz
daitekeena), hau da, sexuen arteko zaletasun desberdintasunei dagokiena. BEBMen
kasuan, neskak badira nabarmen zaletuenak, OBBekin desberdintasunak ez daude hain
argi. Baina hori bakarrik ez: sakoneko elkarrizketetan ikusi dugunez, gertutasun
handiagoz bizi dute neskek liburu baten irakurketa, identifikazio eta hunkidura
handiagoak bizituz. Berdin zion protagonista behi bat izan eta honek eragiten duen
ironia eta distantziak, irakurleek lortu dituzten identifikazio-mailak benetan altuak izan
direla adierazi digute.
Lagunen arteko iruzkin eta gomendioak direlarik liburuen irakurketa eragiten
dutenak, transmisio kate hau guztiz adierazkorra da Atxagaren testuen kasuan.
Inkestatuen arabera, BEBM irakurri zuen gehiengoak eskolako gomendioez kanpo
burutu zuen, egileak beraiengan zuen onespenak eraginda. Liburu hau aukeratu dutenak
irakurzaleenak direlarik, aukeraketak egun gazteen artean modan dauden estilo eta
idazkeren berri ematen digu.
Azken baieztapen hori frogatzeko, udan irakurritako liburuen zerrenda begiratu
besterik ez dago2. Nahiz euskarazko tituluetan, nahiz gaztelerazkoetan, istorio eta
ekintzak kontatzen dituzten narrazioak dira nagusi. Ezaugarri hau areagotu egiten da
2

Honako zerrenda hau dugu , 1994ko inkestaren arabera, udan irakurritako liburuek osatzen dutena:

1-Behi euskaldun baten memoriak (B.Atxaga)
2-OBB (B.Atxaga)
3-Babilonia (J.M.Irigoien)
4-El clan del oso cavernario (J.Auel)
5-Narrazioak (Sarrionaindia)
6-El médico (N.Gordon)
7-Cuentos de Eva Luna (I.Allende)
8-Los Pilares de la Tierra (K.Follet)
9-Viven (P.Read)
10-No sin mi hija (Madhmoody)
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egun modan dauden best-sellerrei begiratzen badiegu (N. Gordon, K. Follet edo J.
Auel-enak kasu), edo eta bereziki nesken gogokoak diren tituluak kontuan hartzen
baditugu (I. Allende edo Madmoody-ren liburuak).
Hala ere, ezin esan zerrenda horretako euskarazko tituluek eta gaztelerazkoek,
narratiboki bederen, zailtasun bera erakusten dutenik. BEBM kenduta, euskarazko beste
tituluek (Obabakoak, Babilonia eta Narrazioak), istorioak kontatzen badituzte ere,
baliabide tekniko konplexuagoez baliatzen dira: metanarrazio eta ahots desberdinez
Obabakoak-en; plano narratibo anitzen konbinaketa Babilonian edo arras prosa
poetikoa erabiliz Narrazioak-en. Atxagaren eta Irigoienen liburuen irakurketa eskolak
edo irakasleek eragindakoa bada nabarmen, Sarrionaindiarenarekiko zaletasuna,
ikerketa honetan behin baino gehiagotan adierazi dugunez, adinarekin handituz doa,
batxilergoa bukatu osteko irakurketa dagoelarik askotan atzean.
Azken puntu bezala, azterketa enpirikoek erakutsi duten zailtasun linguistikoari
buruzko oharrak berretsi beharko genituzke. Irakurketa literarioan gazte eskolatu hauek
zituzten zailtasun eta ezintasun linguistikoak nabarmenak ziren, euskaraz irakurtzeko
ohitura faltaren oinarrian hiztegiaz burututako irakurketa nekagarria baitzegoen maiz.
Atxagaren bi liburuon arrakastaren arrazoietako bat bertan asteasuarrak darabilen
euskaran legoke. Testu-azterketan nabarmendu nahi izan ditugun ahozkotasunaren
eragin horiekin batera (elipsiak, nominalizazioak, joskera erraza,...), egilearen hautapen
lexikoa azpimarratu beharko litzateke. Hala ere, alderdi honi dagokionez, ezin ditugu
BEBM eta OBB maila berean jarri, askozaz ere aberatsagoa baita bigarrenaren alderdi
polifonikoa.

V.b.2) Irakurlea eta euskal literatura: harreman etenen gaineko gogoetak.
Gure inkestek zerbait azaleratu badute, euskarazko irakurketek batxilergoa utzi
ostean izaten duten jaitsiera izan da. Baina ez hori bakarrik, euskal literaturari buruzko
iritzien atzean plazer eta emozio gutxiz betetako irakurketa zegoen sarritan. Jarraian
datozen oharretan historikoki euskal literatura eta irakurlegoaren artean egon den eten
horretan, hainbat iruzkin egin nahiko genuke. Helburua ez da izango irakurlearen
ikuspuntutik egindako bilakaera historikoa deskribatzea (besteak beste, H.R. Jauss-en
lanek, ikerketa asmo horren ezintasun eta zailtasuna erakutsi baitute), hainbat adituk
nabarmendu dituzten etenak gogoratu ondoren, azken urteotan eskola-literatura
binomioak izan dituen onura eta kalteen inguruko hausnarketa egitea baino.
. Hastapenak: lehenengo etena.
Euskal Literaturaren bilakaeraz adituek esandakoei begiratuz, badira hainbat
datu literatura-irakurle arteko harremanaren ezaugarriak adierazten dizkigutenak.
Dirudienez, bere hastapenetan, besterik espero bazitekeen ere, euskal gizartearekiko eta
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zehazki, euskal literatur irakurlearen behar estetikoekiko etena izugarria izan da gure
literaturan.
I. Sarasolaren ustez (1971:11), Etxeparek euskal literaturaren etapa bat ixten du,
bere ondorengo literatura (hala dei badakioke) beste hizkuntzetako hizkuntzetan
baztertuko liratekeen lanez osatua egongo delarik. Gure mendera arte aldatuko ez den
egoera honek, honako ondorio hauek ekarri dizkio euskal literaturari:
Lehenik, marjinalismoa, hots, literaturaren eta bizitzearen arteko
harreman falta. Euskal literaturak ez du Europako literatura eta estilo
aldakorren berri. Halaber, eta arrazoi berberagatik, ez da epe honetan
euskal bizitzearen problema eta gertakarien lekuko, are gutxiago bizitze
horren espresiobide.(...) Honek hesi bat jasotzen du literaturaren eta
gizartearen artean (...) (Sarasola, I., 1971:11)
Euskal apaizen literatura honen itzala (kritikari beraren ustez 1545 eta 1879
artean argitaratutako 100 liburutatik lau bakarrik kontsidera daitezke hertsiki
literarioak) XIX. mende bukaerako berpizkunderaino hedatzen dela esan daiteke, urte
hauetan ematen den izpiritu abertzalea dela medio, gauzak aldatzen hasten direlarik.
Epe honetan, ordura artean landugabeko jeneroei egingo zaie leku (nobela, kasu).
Ana Toledo irakasleak Domingo Agirre: euskal eleberriaren sorrera (1989a)
Doktorego Tesi trinkoan, literaturaren azterketa “intrinsekoa” egiten badu ere, sorrera
horretan eragile suertatzen diren hainbat datu “estrinseko” (1989a14) argigarri ematen
du.
Toledok frogatu duenez, Agirreren nobelek izan zuten “harrera” eta irakurlegoa
ez zen ez hiztegiz ezta kulturaz ere, sortu berria zen nobelaz irakurketa “literariorik”
egiteko gauza. Irakurlego honen “igurikimen horizontea” eta “konpetentzia literarioak”,
XIX. mendean sortu ziren Lore-Jokoen inguruan argitaratzen ziren bilduma, aldizkari
edo bertso-paperek osatzen zuten. Garaiko irakurlego potentziala zenbaterainokoa den
jakitearen zailtasuna onartuz ere, Toledok orduko hainbat aldizkariren harpidetza
datuak eskaintzen ditu (Toledo, A., 1989a 94-107).
Lore-Jokoek literaturari beste gizarte-statusa eman ziotela diosku J.M.
Lasagabaster kritikariak (1984:275), baina honek ez zuen literatur testuak eskatzen duen
irakurketa pribaturako biderik gauzatu.
Ikuspuntu honetatik, epe horretako irakurlego urritasunari buruzko kontuak,
isilkako irakurketa pribatuari dagokionez ulertu behar dira nagusiki. Toledo irakasleak
1991ko artikuluan dioskunez, euskal literatura bere hastapenetatik ahozko irakurketak
(publikoak esango genuke guk) baldintzatu du, honen lekuko Etxepare edo Ziburuko
Etxeberriren poema “kantatuak” ditugularik. Hauen ondoren, Oihenart-ek bilatzen zuen
harrera guztiz bestelakoa omen zen: bakarkako irakurketa pribatua (maila jasoagoko
irakurlea eskatzen zuena) bultzatu nahi zuen.
Beraz, XIX .mende amaieran garatzen den ohiturazko fikziozko prosak bereziki
ahozkoa (ozena) zen irakurketari erantzun beharko dio. Ahozkotasunak baldintzatutako
kultura honek, nobelaren gai eta teknikak kutsatuko ditu, bertan irudikatzen den toposa
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“euskara garbien” gordetzen den gune errural idealizatua delarik. Mendeak aurrera egin
ahala, bakarkako irakurketa gutxiengo baten gaitasuna izaten jarraituko du.
Testuinguru honetan guztiz ulergarria da, nobelagintza sortu berriak hasieratik
duen helburu linguistikoa:
La novela nace así, como vehículo, el más eficaz, de promoción y
educación lingüística, ya que por medio de ella se pretende fomentar y
formar un nuevo público lector. (Lasagabaster, J.M., 1986: 14)
. Bigarren etena: abertzaletasuna eta literatur irakurlea.
Gertakizun politiko ezagunei lotutako bi data (1901koa eta 1964koa) dira,
I.Sarasolaren ustez (1971:49), euskal literaturako gune aipagarrienak.
Mende hasierako literatura Aranaren ideologiatik bazkatzen ziren idazleek
egindakoa da, joan den mendetik etengabeki hazten zihoan proletalgoa, ingurune
urbanoetan kokatua, kontuan hartzen ez zuena. Ideologia nagusi honen itzalean sortzen
den literaturak, purismoak gerra urreko lanetan edukitako eraginagatik,
bere
3
marjinaltasuna areagotzen du kritikari honen iritziz .
Funtsean, 20-30 hamarkadako Pizkundearen baitan, politikoki konprometituak
zeuden poetek euskal lirikan egingo duten eraldatze estetiko-formalak (ik. Kortazar, J.:
1990), ez zituen bere helburu abertzaleak lortu, ez baitzen irakurlego zabal batengana
iritsi (ik. Juaristi, J., 1987b:102) .
Garaiko irakurlegoak literatur liburuak baino gogokoago zituen gero eta
ugariagoak ziren aldizkariak4 (ik. Azurmendi, J. & Torrealdai, J.M.:1985), Pizkundeko
poeten lanak ulergaitz suertatzen zirelarik askotan, ez zailtasun formalarengatik,
hautapen linguistiko-estilistikoarengatik baizik. Aurrerago, 1936ko Estatutuak
euskararen ofizialtasuna dekretatzeaz bat, euskararen alfabetatze eskoletarako eman
ziren pausoak (garai honetakoak dira Euskara Irakasleen Kolegio Ofiziala eta Irakasle
Euskaldunen Eskola) eten egin zituen gerrak, literatur irakurlegoaren gehikuntza
eragotziz.
. Mende erdialdea: irakurketa behar berrien sorketa.
XX .mendeko euskal literatura, modernitatera iristeko etengabeko saio gisara
definitua izan da noizbait (Juaristi,J. 1987b:87). Modernizatze hau oso berantiarra
izango da eta, bereziki, 50-70 hamarkadetan euskal gizartean literaturak izan duen
instituzionalizatzeari egiten dio erreferentzia (Lasagabaster, 1985:427).

3

Agirreren Kresala eta Garoa eragin garbizale hauetatik at geratzen dira, eta bereziki eraginkorrak
izango dira gerraondoko euskal prosan.
4
Guztiz esanguratsua da J. Intxaustiren liburuan (1990:107) “ARGIAren irakurleak” tituluaz datorren
argazkia: 1920-30 hamarkadako familia baserritar oparo bat azaltzen da bertan sutondoan aldizkaria
irakurtzen. Mutiko gaztea da eskuetan duena eta ozenki irakurtzen duena. Irakurlego errural zehatz honi
zegokion eskaintza bateratzen zuten aldizkariok, irakurketa estetiko pribatutik oso urruti zegoen.
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Orientabide berri honen gauzatze argiena Txillardegieren Leturiaren egunkari
ezkutua (1957) nobela existentzialista eta G. Arestiren Harri eta Herri (1964) poesia
sozialean dakusate kritikariek. Folklorekeria eta helburu erlijiosoak iraultzen dituen
jarduera berri honen ezaugarri diren heterodoxia kultural eta politikoak, irakurlego
zabalago baten beharrei erantzun nahiko die.
Gerra aurreko literatur pizkundea nekazal giroko irakurlego batean oinarritua
zegoen eta talde honen irakurzaletasun ezak eta hizkuntza mailan indarrean zegoen
garbizalekeriak, irakurle askori ateak itxi zizkiola esan izan da5 (Sarasola, I., 1971: 82).
Alabaina, gerra ondoren euskal irakurle mota berri bat sortuko da: giro urbanokoa, klase
ertainetakoa, eta heziketa dela medio, behar literarioak zituena. Testuinguru honetan,
Arestiren Harri eta Herrik literatura ororen helbururik nagusiena lortu zuen: irakurria
izatearena. Egile beraren Maldan beherak (1960) edukitako arrakasta urriak, irakurlego
honen beharren berri ematen digu, egileak argiro ikusi zituenak (ik. Sarasola, I.,
1981:403).
Garai haietan Harri eta Herrik izan zuen arrakastan, batek baino gehiagok
liburuaren argitalpen elebidunak izandako eragina dakusa. Kontu egin behar da,
euskararen batasun ezak literatur irakurlegoarengan eragiten zuen murrizpen eta
banaketa 60ko hamarkadaren amaieran hasiko dela konpontzen Euskaltzaindiak 1968ko
Arantzazuko Batzarrean batasunerako hartuko dituen erabakien ondorioz.
1961-75 bitartean ematen den eztanda soziokulturalak, irakurlego potentzialak
heda zitezen beharrezko azpiegitura osatuko dute6. Azpiegitura honetan, argitaletxeen
ugalketak leku berezia izango du (ik. San Martin, J., 1981; Torrealdai, J.M. 1977).
Eskoletan sortuz zihoan irakurlego berriarentzat argitaratu ziren sail eta itzulpenek,
merkatuaren baitan sumatzen zen igoeraren berri ematen digute.7
Bereziki abonatuen bidez saltzen zuten literatura honek (dendetan %15-20a
bakarrik saltzen zela dio Torrealdaik (1977)), gizartearen egoera diglosikoa islatuko du
bere liburu produkzioan. 1960tik 1975era argitaratutakoaren % 41,50a literaturak
osatzen baitzuen.
Baldintzak hobetu arren, garaiko literaturgintzak, eta bereziki bere hasiera
“modernoa” izango duen nobelagintzak, ez du irakurlego prestatua topatuko gure
gizartean. J.M. Lasagabaster-ek (1981) euskal nobelaren gizarte kondairaz egindako
artikulu ezagunean, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuak ohiturazko
nobelagintzaren aurrean sortzen zuen etenaz ziharduen. Askotan aipatu diren idazle
talde berri honen ezaugarriekin bat (gazteak, unibertsitarioak, urbanoak, laikoak,...)
aipagarria da, lehenengo eta behin, literatur irakurzaletasunak bultzatutako idazleez ari
garela azpimarratzea. Hau da, idazlea lehenengo eta behin irakurlea den heinean, ezin

5

Garaiko tiradak ez omen ziren 1.000 aletara iristen. Adibidez: Kirikiñoren Abarrak.
Ikastolen mugimenduaren sendotzeaz bat, Herri irratien ugalpena, Kanta Berria, astekari eta
hamaboskarien hedapena... hainbestetan aipatzen diren gertakari historikoak ditugu (besteak beste ikus
Intxausti, J.: 1986; Torrealdai, J.M.: 1977; ....).
7
Kontu egin behar da, halaber, adituek “alfabetatze mugatuko epea” (1940-1969) deritzoten honetan,
eskolatik at ematen zen euskarazko alfabetatzerako hainbat publikapen eta liburuxkek ezagutzen duten
ugalketa. Ikus, honetarako, Eizagirre, A. et al. (1994)
6
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da ahaztu orduko nobelagintzan, eta bereziki Saizarbitoriarenean, modernitate amaieran
fikzioan eratorritako adierazkortasunaren krisia dela nobela hauetan kontatuko zaiguna.
.1976ko eten literarioa: Kontaketaren (eta irakurketaren) abentura.
Politikoki aro demokratikoa deituriko honetan, euskal literaturan eta batez ere
prosan emango den berrikuntza erabatekoa izango da. “Euskal nobela modernoaren
aroan”, idazkera-mailakoa, hau da, estetikoa izango da irakurlearekin emango den
etena.
1976an argitaratzen dira R. Saizarbitoriaren 100 metro eta Ene Jesús! eta urte
berean plazaratzen da B. Atxagaren lehenengo lan luzea: Ziutateaz nobela: bi idazleok
ditugu, aipatu generazio ordezkapen horren egilerik aipagarrienak. Egileon argitalpenak
76-77 urteetan gertatu zen euskal “kulturgintzaren” gorpuzte eta ofizialtzenaren8
testuinguruan ikusi beharko genituzke (ik. Azurmendi, J. 1981).
Hala ere, R. Saizarbitoriaren nobelek eskatzen zuten irakurlegoa ez zegokion
garaiari. 100 metro-ren arrakasta handia izan bazen ere, liburuaren edukiak orduko
irakurlego politizatuan sortu zuen ezustekoari egotzi behar zaio batez ere. Hau dela eta,
Euskal Literaturan gaizkien irakurritako lanen artean kokatu du nobela J. Juaristi
kritikariak (1987b:126).
Alabaina, irakurlearekiko etena are eta nabarmenagoa suertatu zen hirugarren
nobelaren kasuan. Ene Jesus-en (1976), egilearen bilakaera poetikoaren ondorio logikoa
den honetan, artearen baitan adierazkortasunaren krisitik eratorritako isiltasunaren
poetikarekin egiten dugu topo. Artelanaren funtsa bere “teknikan” (ik. Barthes) edo
“galderak planteatzeko ahaleginean” (ik. Nouveau Roman-eko manifestuak) dagoela
onartzen duen idazle honek, ez zuen lortu irakurlea bere idazkeraren abentura
ricardouarrean barneratzea. 9
Arrakasta-falta horren arrazoia, Sarasolak Maldan beherari buruz zioena
errepikatuz azal daiteke: egilea bere garaiari aurreratu zitzaiola. Harreraren Estetikaren
ikuspuntutik, garaiko euskal literatur irakurlegoaren igurikimen horizontea zehazten
zuten nobelen molde tradizional eta zaharkituan ikusi beharko genuke literaturaren eta
irakurlearen artean ematen den distantzia estetikoa.
Ustela-ren (1975-1976) moduan, literaturaz kanpoko edozein helbururen
aurrean, literatur jardueraren autonomiaren defentsa bere egin zuen Pott-ek (1978-1980)
(ik. Kortazar, J. 1990; Elkoroberezibar, M.A., 1988) bere azken alean esandakoek,
horrelako lanek eskatzen zuten esfortzu handia eta harrera eskasa jakinarazten digute.
Beren izaera “marjinala” ukatuz (“...,gu omen gara marjinalak, malditoak!. Euskal
8

J. Azurmendik “Euskal literaturaren orainaz eta geroaz” (1981) izeneko artikuluan, urte seinalagarritzat
jotzen du 1977a euskal letren eboluzioan. Besteak beste, honako erakunde eta ekimenak aipatzen ditu
urte horietan sortutako jarduera desberdinen adibide gisara: UZEIren sorkuntza, “Eusko Ikaskuntza”ren
berrindartzea, Alfabetatze Kanpainaren Koordinakundearen sorketa Euskaltzaindiaren baitan, UEU
Iruñean, Donostiako EUTGn Euskal Filologia ikasketak martxan jartzen dira, X.Kintanaren Euskal
Hiztegi Modernoa, Sarasolaren Euskal Hiztegi Arauemailea, Deia egunkaria,....
9
Nobela honen azterketa intertestual baterako ikus Olaziregi, M.J. (1994)
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literatura bera da marjinala.(...) Irakurtzen ez den literatura derizku malditoena”),
egoerari berari irizten diote marjinal eta arraroa, testuinguru horretan literatura egitea
guztiz zail eta baldintzatua dagoelarik:
POTT banda desagertzeko arrisku gorrian ukitzen da. Liburu
dendetan ez diote harrera onik egiten, etekin laburra uzten baitu bere
merkean, eta euskaraz idatzita egonik ez baitu serbitzen alfabetatze
lanetarako ere; eta jakina, horrela ezin daiteke askorik saldu, euskara ez
baitaki inork (...) Politika subnormalitatearen formatzat hartzen dugunez
gero, boikota egiten digute herri honetako iraultzaileek. (Pott tropikala10,
1980:82)
Literaturaren irakurketaren marjinaltasuna salatzen duten baieztapen horietan,
argi ikusten zen garaian hasberria zen azpiegitura berrian zeuden gabeziak, eta
nagusiena, irakurlego zabal baten falta zen.
. 80ko hamarkada: irakurketaren sozializazioa.
J. Juaristi-ren iritziz (1987b:133) 1980an Pott desagertu zenean, lortua zegoen,
jada, taldearen xede nagusienetakoa: jarduera literarioaren autonomia errealitate bat
zen, literatura egitea bera bihurtuz helburu nagusi. Ikusi dugun bezala, 60ko
hamarkadaren bukaeran hasten den prozesu honetan, behin eta berriro aipatu ditugu
marjinaltasun eta urritasun hitzak.
Izan ere, beste gabezien aurrean, irakurlegoarena zen, dudarik gabe, garaiko
idazleek topatzen zuten muga nagusia. 80ko hamarkadan, euskararen ofizialtasunaren
inguruko araudiaren ondorioz (1979ko abuztuaren 30ko aginduan euskara euskal irakats
sisteman sartzen zen) “alfabetatze instituzionala”ren aroa hasiko da (ik. Eizagirre, A. et
al.: 1994). Testuinguru honetan kokatzen dira gure inkesta soziologikoetan aztertu
ditugun ikasleak. Guztiek beren ikasketak (OHOkoak nahiz ertainetakoak) euskaraz
burutzeko aukera izan dute, eta zentzu honetan, euskarazko gaitasuna ziurtatua zuten.
Euskarari buruzko araudi eta ekimenek (dela helduen euskalduntzean, dela eredu
euskaldunen hedapenean irakaskuntzan) irakurlego kopuruaren igoera nabarmena
erakarri dute11, hazkunde hau, euskal liburugintzaren produkzioan islatu delarik.12
10

Egileek esaten dutenez, 2.000 aleko tirada egin omen zuten azken alean. Ez dakigu nola saldu zen
baina kopurua ez da, ez, txantxetakoa .
11
Hizkuntz Politikarako Idazkaritza Nagusiaren arabera, egun Euskal Herri osoan (Hegoaldea eta
Iparraldea barne) 711.400 elebidun daude. Beste adierazle batzuk kontsieratuz: 1994.urtean 56.261 ikasle
zebiltzan EAEko euskaltegietan; 1994an euskarazko herri-prentsak 300.000 irakurle zituen; Egunkariak
50.000 irakurle ditu; CIES-ek 1993an egindako entzule-audientzien arabera EAEko biztanleriaren %
11,4ak ETB 1 ikusten du (1982an sortua), ...etab luzea.
12
J.M. Torrealdaik urtero Jakin aldizkarian argitaratzen dituen datuen arabera, 1980tik gaurdainoko
hazkundea etengabekoa izan da, egun euskal editore bezala ISBN espainiarrean alta emanda daudenak
216 direlarik. Hona hemen, urtez-urteko titulu kopuruak:
URTEA
1980
1981
1982

TITULU KOPURUA
209
200
316
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Urruti geratu dira argitaletxeek behiala irakurlegoaren urritasunaz zituzten kexak (ik.
Euskal Linguistika eta Literatura. Bide Berriak), gaurko arrangurak beste bidetik doaz.
Irakurlegoaren gehitze horrek irakurketaren beraren sozializazio benetakoaren
oihartzunak badakartza ere, gauza ezaguna da literatur irakurketak, bereziki gure artean,
eskolarekiko duen morrontza13. Begiratu besterik ez dago gure inkestetan azaldu diren
liburu irakurrienen tituluei, eskolak zenbait tituluren salmentetan duen eragina ikusteko.
Lortu ditugun zaletasunen rankingetan, egun euskal literaturan salduenetakoak
kontsidera daitezkeen tituluak dauzkagu. Guztietan eskolatik derrigortutako irakurketa
ikusten genuen (94an Atxagaren Behi euskaldun baten memoriak ezik). Aipatu tituluen
salmenta eta argitalpen kopurua guztiz adierazgarria da irakaskuntzaren zirkuituak
ematen dituen etekinak ikusteko14.
1) OHO bukatu zutenetik gehien gustatu zaizkien nobelak (euskaraz/erdaraz):
TITULUA:

argitalpen kopurua/salmentak:

1-Obabakoak
2-Behi euskaldun baten memoriak
3- Babilonia
7- Kcappo :tempo di tremolo
10- Exkixu

10 argitalpen: 37.232 ale salduak
13 argitalpen: 36.000 ale salduak
11 argitalpen: 24.000 ale salduak
8 argitalpen: 23.295 ale salduak
5 argitalpen: 6.000 ale salduak

2) Udan irakurritako liburuak:
1994ko udan irakurritako liburuak

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
13

401
421
523
602
606
774
732
828
966
980
1.200
1.100

Gure artean aipatutako menekotasun edo morrontza hau argia bada ere, ildo beretik doaz azkenaldian
Espainiako hainbat kritikarien baieztapenak. Besteren artean, D.Villanuevak (1992) eskola eta Estatua
kontsideratzen ditu egungo literatura-irakurketaren sustatzaile.
14
Kopuru hauekin ez dugu zerrenda hauetako tituluak Euskal Literaturan egun kalean dauden titulu
salduenak direnik adierazi nahi. Horrelako baieztapen batek ikerketa zabal eta serioagoa eskatuko luke,
dudarik gabe. Gure xedea, eskolak agindutako irakurgai hauen salmenta-arrakasta frogatzea izan da,
nahiz eta aitortu beharra dagoen, kontsultatu ditugun argitaletxeetan, zerrenda horietako liburuak zirela
gehienetan argitaletxeetako arrakastatsuenetakoak.
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1-Behi euskaldun baten memoriak (B.Atxaga)
2-Obabakoak (B.Atxaga)
3-Babilonia (J.M.Irigoien)
5-Narrazioak (Sarrionaindia) : 12 argitalpen: 27.500 salduak
1990eko udan irakurritako liburuak
1- Saturno (A.Urretab.izkaia), 3 argitalpen: 10.696 salduak
2- Sugeak txoriari begiratzen dionean(B.Atxaga), 9 argitalpen: 30.889 salduak
3- Ehun metro(Saizarbitoria), 9 argitalpen: 11.690* salduak
4-Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian (B. Atxaga), 13 argitalpen: 47.773
salduak
5- Izurri berria (G.Garate), 10 argitalpen: 21.000 salduak
6- It(S.King)
7- Obabakoak(B.Atxaga),10 argitalpen: 37.293
8- Hamasei egun Urgainen (J.A.Loidi)*
9- Bi anai (B.Atxaga),11 argitalpen: 33.911 salduak
10- Goizuetako ezkongaiak (G.Garate), 8 argitalpen: 17.000 salduak
* 100 metro-k guztira 9 argitalpen eduki baditu ere, Ereingo salmenta datuak soilik
(azken lau argitalpenenak, beraz) lortu ditugu.
*J.A Loidiren Hamabost egun Urgainen-i (1955) dagokionez, bi argitalpen eduki ditu
EFAn (Arantzatzu), beste bat Edili-n (1980) eta 1993an Ereingo Auskalo Sailean (gazte
literatura) argitaratu zen. Era berean, liburu honen erabilera didaktikoaren lekuko,
HABEk 1991n Antzoki Iluna-n argitaratu zuen irrati-nobela egokitu gisara15.
Ikusten denez, 80ko hamarkadaz geroztik egon diren argitalpen eta salmentek
datu deigarririk erakusten dute, bereziki berrargitalpenen erritmoa ikusita. Gure
inkestaren emaitzetatik abiatuta lortutako ranking hauek, egungo literatur produkzioak
irakaskuntzarekin dituen harreman estuak azaleratzen ditu.
Hala ere, eskolan dauden bitartean (derrigortuta) irakurtzen dutela duda
ezinezkoa bada ere, urteak aurrera joan ahala, eskola utzi eta gero, euskarazko
irakurketa jaitsi egiten da, eta esan daiteke, benetan “gozatu” nahi denean gehienetan
erdaraz irakurtzen dela. Hainbat ikerketetan errepikatutako datu interesgarria azaleratu
zaigu geurean: eskolan soilik oinarritutako irakurzaletasunak ez duela luzaroan irauten.
15

Azkenik, zerrenda hauetatik at ego arren, azkenaldian irakurlego eskolatuan arrakasta handia eduki
duten hainbat titulu gogoratu nahiko genituzke. Besteren artean, P.Zubizarretaren Eztia eta ozpina
(1995eko otsailetik 3 argitalpen eta berrinprimatze bat izan ditu, 4.000 ale inguru saldu direlarik), A.
Iturberen Lehenago zen berandu (1995eko maiatzetik 2 argitalpenetan 3.264 ale saldu dituelarik), baina
bereziki J.Sagastizabalen Kutxidazu bidea, ixabel zeina, 1994ko apirilean argitaratu zenetik 12 argitalpen
eta berrinprimatze bat ezagutu dituen, guztira : 22.239 ale salduz (24.000 ale kaleratu dira). Liburu honen
arrakastaren atzean (1995ean 6 argitalpen izan zituen 2.000 aleko tiradarekin), eskolako zirkuituaz bat,
egun hain harrera ona duen irakurketa erraza eta laburra topa dezakegu. Gure 1995eko inkestan zenbaitek
B. Atxagaren BEBMekin konparatzen zuelarik, euskaraz irakurlego zabal batengana heltzea lortu duen
bakarrenetakoa dugu.
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Pasiorik gabe bizi dute gure irakurle gazteek euskal literatura. Derrigortutako
kontsumitzaileak bilakatu badira ere, esparrua zabaldu beharra dagoela argi ikusi dute
gure argitaletxeek. Zentzu honetan, Jakin aldizkariaren 92.alean galdeketa bati
emandako erantzunetan argi ikusten da etorkizuneko erronka zein den: behartu gabeko
irakurlegoaren ugalketa bultzatzea. Asmo honekin sortu dira azken urteotan, ipuin
laburrez osaturiko libuska merkeen hainbat sail. Ereingo “Milabidai” (1994) sailak
eman zion hasiera saio honi, 1995ean Elkar-ek “Enbido Ttikia” atera zuelarik16.
Alabaina, behartu gabeko irakurlegoaren ugalketa egon dadin, ahalegin gehiago
izango dira beharrezkoak. Gure emaitzen arabera, ahoz-ahoko komentarioek bultzatzen
badute liburu baten irakurketa, literaturaren benetako gizarteratzea emateko, jarduera
literarioaren inguruan dabiltzanek (argitaletxe, banatzaile, kritiko, aldizkari,...) ahalegin
bateratua egin beharko lukete.
Eskolatik itzulpenetara: Atxaga eredu.
Segur aski, eskolarekiko morrontza honetan kezkak bestelakoak izango lirateke
baldin eta kalitatean oinarritutako irakurzaletasuna eragiteko gauza izango bagina.
B.Atxaga bera, 1995eko amaieran Grial aldizkariak egindako elkarrizketan horrela
mintzo zitzaigun: Truman Capote-k Odol hotzean nobelaren milioi bat ale saldu zituela
eskolari esker, kasu honetan, eskola bitarteko interesgarritzat jotzen zuelarik.
Gure inkestetan ikusi dugunez, Atxagaren zenbait lanetan bada eskolaz kanpoko
irakurketa bat, gehienetan xede literarioz egina eta bereziki, BEBMekin atsegina lortzen
duena. Behin baino gehiagotan euskararen babesaz at, euskal literaturaren benetako
duintasuna itzulpenetatik etorriko zela esan izan da (Lasagabaster, J.M.:1990),
baieztapen honek, homologazio kontuak medio, bat baino gehiago mindu duelarik.
Hala ere, gauza ez da geure literaturaren kalitatean atzerrikoen onespena behar
dugula, baizik eta Koldo Mitxelenak igarri zuenez (ik. OBB hitzaurrean I.Sarasolaren
aipua), atzerritarrentzat ona dena guretzat ere ona izango dela. Eta hauxe da Atxagaren
obrak lortu duen gauzarik garrantzizkoena, alegia, hertsiki literarioak diren
parametroetan onartua eta laudatua izatearena. Atxagarengan arrakastatsuki gauzatu da
Pott bandakoen baitan helburu nagusiena zena: literatura buruaski bat eginaz hortik
bizitzea.
Doktorego Tesi honetan adierazi dugunez, egungo gizartearen aisialdian,
jarduera marjinala da irakurketa. Euskarazko irakurketari (idazketari) dagokionez, are

16

Argitaletxeekin eduki ditugun hizketaldietan, horrelako liburuxketan 1.000tik gora saltzeko zeuden
zailtasunak aipatzen zitzaizkigun. Oso ongi saltzen duten zenbait izen salbu (B. Atxaga edo A. Lertxundi)
badirudi 1000 aletan edo legokeela topea. Honekin batera, aipagarria da 1988an Elkarrek sortu zuen
“Irakurmendi” sailak duen arrakasta. Euskara erraz eta mailakatura egokitutako itzulpen hauek arrakasta
handia lortu dute, ez bakarrik euskalduntzen ari diren irakurleengan, baita, eta hau adierazkorragoa da,
alfabetatuen artean ere. Momentuko gustu eta joeren adierazle genuke jokabide hau: euskal literatura
irakurleari irakurketa laburrak eta hizkuntzaren aldetik zailtasun handirik gabekoak gustatzen zaizkio. Era
berean, sail hauetan barneratzen diren tituluei begiratuz, argi dago ekintzazko edo misteriozko liburuak
direla nagusi.

276
eta marjinalagoa. Hala ere, hainbat tituluren gauzatzeak eragiten dituen plazerak pena
merezi dutelakoan gaude, eta horren lekukoak jasotzen saiatu gara ikerketa honetan.
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Ondoren datorren bibliografia hau ikerlan honen ekarpen nagusienetakotzat jotzen dugu,
bertan Bernardo Atxagari buruzko harrera-bilketa osatuena aurkezten baitugu. Harreraz mintzo
garenean, ez gatxezkie egilearen arrakastaren lekukoei soilik, argitalpen eta komunikabide
desberdinetan asteasuarraren lanak izan duen tratamenduari baizik.
Eran berean, esan beharra dago, bibliografia hau burutu ahal izateko lekuko idatziak hartu
ditugula soilik kontuan, hau da, estatu espainiarrean nahiz atzerrian Atxagaren lanari erreferentzia
egiten dioten liburu, aldizkari, egunkari edo azterketa espezializatuak. Modu honetan, 1994an argitara
eman genuen lehenengo hurbilpena (ik. M.J. Olaziregi, 1994a) osatu eta garatu ahal izan dugu.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi nizkieke bibliografia honetako hainbat sarrera zor dizkiedan
lagunei: Margarita Perelló andereari eta bai, halaber, atzerriko kritikak itzultzen lagundu didaten
itzultzaileei: Koldo Biguri (italiera), Antton Garikano eta Maru Bezares (alemaniera), Joxefran
Izpizua (suomiera), Mikel Morris (nederlandera eta suediera), Tomi Hoeks (nederlandera) eta María
Egeari (grekera).
6.3.1) Sorkuntza-lanak
1971 “Los que anhelamos escribir”, El Norte de Castilla, 1971ko ekainaren 27a
1972a “Oskar edo nola egin behar den publizidaderako prospektu berri bat”, Literatura 72,
Donostia, Lur, 133-141.
1972b “Borobila eta puntua”, LITERATURA 72, Donostia, Lur, 225-251.
1974 De Foe, D. ROBINSON CRUSOE, (Atxagak itzulia), Bilbo, Cinsa
1975 (Atxaga eta K.Izagirre), Panpina ustela, Andoain, Egile Editore
1976

Ziutateaz, I-II, Donostia, Kriseilu (Berrarg.Donostia, Erein, 1986)

1978a “Francisco Javier”, 21 Donostia, Hordago, 305-312, (Birmold. “Jose Francisco, Obabako
erretorretxean azaldutako bigarren aitortza”, Obabakoak, Donostia, Erein, 1988, 23-40)
1978b “Kamareroa izutu egin zen”, 21, Donostia, Hordago, 313-323.
1978c Etiopia (Argazkiak, J.M. Susperregi), Bilbo, Hauzoa, (Hirugarren argitalpen eraldatuta,
Donostia, Erein, 1988).
1978d “Ipuin bat bost minututan izkribatzeko”, Pott bandaren braga 2, ibid. “Algunas reglas
prácticas para escribir un cuento en sólo cinco minutos”, 23, Donostia, Hordago, 1981, 2327. (Birmold.. “Ipui bat bost minututan azkribatzeko”, Obabakoak, 1988, 285-288)
1980a

Nikolasaren abenturak eta kalenturak (Marrazkigiela Juan Carlos Eguillor), Antonio San
Roman Editorea, (Gaztelerazko bertsioa urte eta editore berean. Elkar-en birrargitaratua
1987an).

1980b Ramuntxo detektibea (Marrazkigilea Juan Carlos Eguillor), Antonio San Roman Editorea,
(Gaztelerazko bertsioa urte eta editore berean. Elkar-en birrargitaratua 1987an)
1980c “Margarete: Schewester Sturmischer Schvermet (Margarete: atsekabe trumoitsuzko arreba)”,
Pott Tropikala, 57-58. Birmold.: “Drink Dr. Pepper”, Donostiako Hiria I, Donostia,
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Haramburu Editor, 1983, 19-26. (Birmold. “Margarete, Heinrich “, Obabakoak, 1988, 313322) (Igo Donostia Hiria Saria 1979an)
1980d “Que el espejo te devuelve, terco, cada día”, Pott Tropikala, 59
1981b “Poema polaroid sobre la muerte de John Lennon”, 23, Donostia, Hordago, 28-31, (berarg.
Poemas & Hibridos, Madril, Visor, 1990, 41-47)
1981c “Bilboko ateetan, lehen meditazionea”, Egun on 19, 1981ko udaberria, Bilbo, 16-17.
1982a

Antonio apretaren istorioa (Marrazkigilea Jon Zabaleta), Donostia, Erein (Siberia treneko
ipuin eta kantak)

1982b Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena, Donostia,
Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, (Berrarg., Obabakoak, 1988, 9-22). XII. Irun Saria
1982c Chuck Aranberri dentista baten etxean (Marrazkigilea Juan Carlos Eguillor), Donostia, Erein
(“Birigarro/Ziripot” saila)
1982d “Hiztegia, poema”, Susa-5, Apirila, 23-25.
1982e “Post tenebras spero lucem”, Jakin 25, 104-116. (Berrarg. Obabakoak, 1988, 41-67)
1983b “Epilogoa, sasoi zaharrak gogoan” in Joseba Sarrionaindia, Narrazioak, Donostia, Elkar, 135141.(Birmold.:“Ni Jean Baptiste Hargous”, Obabakoak, 1988, 323-328)
1984a Asto bat Hypodromoan, (Marrazkigilea, Jon Zabaleta), Donostia, Erein (Siberia treneko ipuin
eta kantak)
1984b “Gauero aterako nintzateke pasiatzera (II) Marie-ren azalpena”, Donostiako Hiria III,
Donostia,
Haramburu
Editorea,
7-15.(Birmold.:
”Gauero
aterako
nintzateke
pasiatzera.I.Margarethe-ren azalpena. II-Marie-ren azalpena”, Arbola O, 1986ko Abuztua, 1214; Birrarg. in Obabakoak, 1988, 117-121. Itzulpena, “Saldría a pasear todas las noches” in
ELKAR LANEAN, Narradores Vascos (Antología de la narrativa breve actual), Iruñea,
Hierbaola, 1992 . Ibid. El Urogallo, 39-40, 1989ko uztaila-iraila, 10-13 )
1984c Sugeak txoriari begiratzen dionean (Marrazkiak Antton Olariaga), Donostia, Erein,
(“Auskalo” Saila)
1984d Txitoen istorioa (Marrazkiak, Asun Balzola), Donostia, Erein, (Siberia Treneko ipuin eta
kantak)
1984e Jimmy Potxolo, Donostia, Erein, (Siberia Treneko ipuin eta kantak)
1985a Bi anai, Donostia, Erein
1985b Bi letter jaso nituen oso denbora gutxitan, (Marrazkiak Antton Olariaga), Donostia, Erein,
(“Auskalo” Saila)
1985c “Wei lie deshang”, Plazara 1, 27-28 (berrarg. in Obabakoak, Donostia, Erein, 1988, 371-381)
1986a Zer gertatzen da bibliotekan gauez? (Komikia), Donostia, Erein
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1986b La Caceria, (Marrazkiak: Asun Balzola), Madril, Altea
1986c “Ipuia Zumeta lagunarentzat”, Pamiela 12, 37, (berrarg. “Hans Menscher”, Obabakoak, 279284 . Ibid. El Urogallo 39-40, 1989ko uztaila-iraila, 14-16)
1986d Oraingoz izen gabe (Zine gidoia, J.J. Bakedanok izen bereko erdimetraia egiteko erabili zuena)
1986e, “Abecedario para las 11 Jornadas Internacionales de Literatura Dedicadas a Blas de Otero” in
Ascunce, J.A. (ed.), 1986, Al amor de Blas de Otero, Universidad de Deusto, Cuadernos
Universitarios.Departamento de Literatura, nº1, 189-194
1987a Astakiloak Arabian, (Marrazkiak: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere astakiloak”
Saila)
1987b Astakiloak Finisterre aldean, (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere
astakiloak” Saila)
1987c Astakiloen izkutuko taktika, (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere
astakiloak” Saila)
1987d Kitarra baten bila gabiltza zoratzen, (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery
eta bere astakiloak” Saila)
1987e Italiako zirko batean, (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere
astakiloak” Saila)
1987f Neska dun-dun bat, (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere astakiloak”
Saila)
1987g Mikelek problema bat dauka (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere
astakiloak” Saila)
1987h Trasatlantiko batean (Marrazkigilea: Jaizkibel), Donostia, Elkar, (“Flannery eta bere
astakiloak” Saila)
1988a Obabakoak, Donostia, Erein (ikus jasotako sariak II.atalean)
1988b Atxaga et al., Henry Bengoa Inventarium, Donostia, Elkar (Atxaga & Emak Bakia Baita,
Henry Bengoa Inventarium/Alfabeto sobre la cultura vasca, Hernani, Orain, 1995)
1989a “Joxeluisek ipuin bat eskatu dit (Picassori antigorazarrea)”, Pergola 16, 1989ko abendua, 1012, (1973an Txistulari-n argitaratua).
1989b “Uren (for Emily Dickinson too)”, Zurgai, 86
1989c “Bihotzaren inbentarioa”, El Diario Vasco.ZABALIK, 89-6-7, 5
1989d “De oca a oca (parábola vasca)”, Diario 16, 89-7-22
1990a Poemas & Hibridos, Madril, Visor
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1990b “El misterio de los 4 pájaros”, El Pais SEMANAL, 166.(berrarg. in AZURMENDI, M., 1993,
Nombrar embrujar, Irun, Alberdania, 1993, 253-258)
1990c “Canciones VIII” (berrarg. Poemas & Hibridos), Nueva Revista, Martxoa, 81
1990d Antzoki iluna.(Jarraian datozen irratinobelok barneratzen ditu.)
*Amaren maitasuna bezalakorik ez duzu inon aurkituko (1-8), Donostia, HABE
•Amazonas ibaian barrena (1-9), Donostia, HABE
•Emakume Bakartia (1-6), Donostia, HABE
•Errugabeko txoriak ere erotzen dira sarean, (1-4), Donostia, HABE
•Pelotari zaharraren ajeak (-1), Donostia, HABE
•Sara, Zumalakarregiren zelatari (1-12), Donostia, HABE
•Su-kolorezko ilea zuen emakumea (1-4), Donostia, HABE
1990e “El día en que Tomasa supo de la existencia de los leones”, CLIJ 16, 44-48
1991a La Cacería, Madrid, Ediciones Altea
1991b “Abecedario para la decimoséptima de Mariano Arsuaga”, Pamiela 13, 23-26.
1991c Behi euskaldun baten memoriak, Iruñea, Pamiela
1991d “Descripción de una Fox-terrier” (poema), Zurgai, 83.
1991e “Asmakizuna”, Amilamia 8, 20-21.
1991f “Ipuin hau, italieraz ikasi izenekoa”, J.A.Lakarra (ed., ) Memoriae Luis Mitxelena Magistri
Sacrum. (Pars prior), Gipuzkoako Foru Aldundia, ASJUren gehigarriak XXIV, xlvi-xlvx
1991g “Poema” (Etiopia poema-liburuko poesia baten itzulpena, Josu Landak egina), Summa
(México), 22-4-91, 18
1991h “Papeles póstumos del club Pickwick”, CLIJ 30, 10-11
1991i Merino J.L., Atxaga, B. et al., Dagazinda eta beste ipuinak (Atxaga itzultzaile), Iruñea,
Pamiela
1991j “Alfabeto sobre fantasmas en el que sólo la M habla de milagros” in Atxaga, B. et al., Panta 6.
I nuovi narratori, Milan, Gruppo Editoriale Fabbri . Berrarg.: The Journal of Basque Studies,
1993, California, 15-20 . Ibid. Diario 16-n. Ibid. Viceversa 47, 1997ko apirila, Mexico D.F.)
1992a “Este cuento, titulado lecciones de Italiano”, Pamiela 14, 7-10.
1992b “Erregina ttipia” (poema), Mazantini 22, 21.
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1992c “Alfabeto francés sobre una canción de mar”, Factor cinco: periódico de letras y de las otras
culturas 1 (1992-XII), 11
1993a “Alfabeto francés en honor a J.L.Borges”, Paréntesis 3, 4-12. (Jatorriz, Pariseko Pompidou
Zentroan emandako hitzaldia da. Jarraian Quai Voltaire Frantziako aldizkarian argitaratu zen.
Hurrena, Diario 16-en Madrilen eta 1997ko abuztuan Mexicoko Viceversa aldizkariaren
51.zenbakian)
1993b Astakiloak jo eta jo, Donostia, Elkar (1987an argitaratutako “Astakiloak Arabian”, “Astakiloak
Finisterre aldean”, “Trasatlantiko batean” eta “Italiako zirku batean” beste bost ipuin
berriekin batera)
1993b “Cuento sorprendente en forma de alfabeto”, El Pais semanal 130, 93-8-15, 87-90 eta The
Journal of Basque Studies, 1993, California, 21-24
1993c “Versión monstruosa de un cuento de Hemingway”, El Mundo, 1993-8-22, 6-7(berrargitaratua
in Papeles, páginas, letras…, Zaragoza, Libros Pórtico, 1996)
1993e Gizona bere bakardadean, Iruñea, Pamiela
1993f “Poeta berriei agur eginez”, Garai et al., Neguko Antzarrak, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea
1993g “Poema bat”, Jahrbuch der Lyrik 9 (poema antologia), Hamburgo-Zürich, Luchterhand
Literaturverlag BmbH
1993h “Prólogo” in Padilla, G., 1993, Eco del silencio de donde todo nace, Madrid, Endymion, 11-12
1993i “Alfabeto sobre la literatura vasca”, Cuenta y razón 84, 75-84
1994a “El país de las telarañas. La gula”, El Mundo.La Esfera, 94-4-26, 3
1994b “El diablillo navarro” (Indurain-i buruz), El Pais Semanal 175, 94-6-26, 22
1994c Lezio berri bat ostrukari buruz, Bilbo, Ikeder, S.L.(martxoan), Bilbo-Bizkaia Kutxa (ekainean)
1994d “Alfabeto sobre una canción de mar”, Diario 16, 94-5-14, III-IV (Honetaz gainera, Bordeleri
buruzko liburu batean Escuela de Letras-ek argitaratua, eta Factor 5-en ere bai).
1994e “Método para escribir un cuento a volapluma”, El Pais semanal 18, 94-8-7, 90-94 ( Berrarg. in
ATXAGA, B. et al, Relatos urbanos, Madrid, Alfaguara, 1994 . Ibid. “Ipuin bat airean
idazteko metodoa”, Egunkaria, 95-8-26 (25), 95-8-27 (17), 95-8-29 (25) eta 95-8-30 (25).)
1994f “La semana hasta hoy” (lau kontaketa labur), El Mundo, 94-8-3, 94-8-10, 94-8-17, 94-8-24, 8
1994g “Ipuin hau problema bat da” in ASKOREN ARTEAN, Jose Miguel de Barandiaran Ayerberi
Omenaldia. (Arrte liburua), Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia( Jarraian Egunkaria, 94-828, 27 eta gero ASKOREN ARTEAN, Narrazioak 9408, Egunkaria. Bestalde, gazteleraz
hegazkinetan ematen duten “Revista Iberia” aldizkarian atera zen).
1994h “El pastor del bosque”, El Mundo, 94-8-30, 8
1994i “Prólogo para la edición británica de Obabakoak, Elgacena (Lizarra), 16, 8
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1994j Zeruak, Donostia, Erein, (Milabidai Saila). Ibid. Bilbo, Ikeder, S.L.
1994k Esteban Werfell, Donostia, Erein, (Milabidai Saila) (zati bat berrargitaratua in Il gioco dei
giorni narrati, Roma, Giunti, 1996)
1994l “Gula. Frenos al buen apetito”, Tiempo, 642, 94-8-22, 78
1994l “Itzulpenak direla eta”, Eusko Jaurlaritza.Kultura Saila. Literatura Unibertsala. Katalogo
orokorra.1994, Gasteiz, 1994, 9 (1995ean argitaratutako katalogoan atzeko azalean
berrargitaratua)
1994m Xolak badu lehoien berri, Donostia, Erein (Siberia treneko ipuin eta kantak Saila)
1994n “Alfabeto para Eduardo Sanz”, Galeria SEN, Catálogo, 1994
1994ñ “Mendiari buruzko alfabeto berria”, Serrás R. & Atxaga, B., Zabalbideak (Argazkiak &
testuak), Bilbo, BBK
1994o “Alfabeto” (Hitzaurrea) in Bilal, E. et al. ¡Socorro!, Bartzelona, Ediciones B (berrargitaratua in
Ficciones 1, 1995eko martxoa, (Granada), 12)
1994p, “Poema/Poema simple (Ezekiel Masisi Dembele) in SOS RACISMO/SOS ARRAZAKERIA,
Guía de recursos contra el racismo, Gasteiz, Eusko Jaurlaritzako Zuzentza Saila, 10-13
1995a “Descripción y ligero movimiento final” (bukaerarik gabeko ipuina), El Mundo, 95-4-5, 72 (
Bukaera eta guzti, gazteleraz, Diario 16en atera zen aurrera. Jarraian, katalanez: Descripció i
lleuger moviment final (?), 53-57. Azkenik, Un cheveu sur la langue liburuan argitaratua. Ikus
bibliografia)
1995b Zeru Horiek, Donostia, Erein (zati bat berrargitaratua in Literatura 71-72 , 1997ko maiatzaekaina, Ujubljana, Republika Slovenija, 99-128)
1995c “Denborari buruz. (Mahaingurua hooligan batekin)”, Egunkaria, 1995-8-31 (25.or.), 1995-9-1
(25.or.), 1995-9-2 (29.or.), eta 1995-9-3 (27.or.)( berrarg. Valdano, J. et al. Cuentos de fútbol,
Madrid, Alfaguara)
1995d “Aquel verano de 1965”, El Mundo, 1995-9-2, 8
1995e “Tierras imaginadas” eta “Exposición de la carta del canonigo Lizardi”, ATXAGA, B.. ET al.,
La condición humana. Diez relatos y un poema, Madrid, FNAC (berrarg.: Plaza & Janés,
1996)
1995f Un cheveu sur la langue, Paris, Le Serpent à Plumes (honako ipuin hauek osatutako bilduma:
“Méthode pour écrire un conte au fil de la plume”; “Leçon sur l´autruche”; “Cette histoire est
un problème”; “Deux letters”; “Histoire surprenante en forme d´alphabet”; “Ciels”; “Version
monstueuse d´une nouvelle d´Hemingway” eta “Description et léger mouvement final”)
1995g “El balcón vacío”, El Mundo.La Esfera, 95-11-19, 20
1995h “Una de las tres o cuatro cosas” (¿)
1995j “Tras los pasos de Holden Caulfeld”, El Pais Dominical 234, 95-8-13, 46-49
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1995k “Museo Archeológico Nazionale, Napolesen”, Revista Navarra de Arte, Iruña,
1995m “Descripción de un belén”, El País Semanal, 1995-12-24, 57-58
1995n “Emigración”, Sibila, Sevilla (Geroa teatro-taldearentzat egindako ipuina).
1995ñ “Rulfo”, Phoromuseum-eko Katalogoa, Zarautz
1995o “Poemak” in Die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik 40
1995p “Recuerdo del taller de Ortiz de Elgea” in Carmelo Ortiz de Elgea. Bilbao 1993-1995,
Durangoko Udala, 1995 (pintura katalogoa)
1995q Mundua eta Markoni, Bilbo : BBK
1995r Zuk-Zuk jaunaren alfabeto berria, Bilbo, Xirrista
1995s “Valverde, el futbolista fotógrafo”, El País Semanal 226, 95-6-18, 60-64
1995t “Londresko pizzerian (poema)” in Gari, Gari (diskoa), Elkar
1996a “Donostia gogoan /San Sebastián” in EZQUIAGA, M., Teoría incompleta de Donostia,
Haramburu Editor, 9-12
1996b “Ni Hooligan” (X. Gurrutxagarentzat egindako abestia), RAS (Revista del Aula Social) 1,
Bilbo, Deustuko Unibertsitateko HEZI
1996c “A Javier”, Hara! Bi, (Atzegi), 63, 4
1996d Mendian gora, Bilbo, Ikeder
1996e “26 piedras para Eduardo Chillida”, Diario 16, 96-6-8, 6-7
1996f Xola eta basurdeak, Bilbo, Ikastolen Elkartea. Berrarg.: Erein 1996
1996g “26 piedras para Eduardo Chillida”, Diario 16, 96-6-8, 6-7
1996h “Un espía llamado ‘ Sara’ “, El Diario Vasco, 96-8-8 eta hurrengoak.
1996i “Un traductor en París”, El País, 1996-8-5tik 1996-8-9ra
1996j Sara izeneko gizona, Iruñea: Pamiela (Itz: Un espía llamado Sara, Madrid: Acento)
1996k Atxaga et al. Nueva Etiopía, Madrid: El Europeo
1996l “Entziklopedia berriaren aurkezpenerako” in Lur, Eskolarako hiztegi entzikopedikoa, Donostia,
Lur
1996m Atxaga, B. & Ortiz de Elguea, C, Ipuin bat airean idazteko metodoa/Método para escribir un
cuento a vuelapluma, Bilbo: Edex
1996n, “Mi nombre es Legión”, El Mundo, 96-8-25 (berrargitaratua in ELKAR LANEAN, Aquel
verano, aquel amor, Madrid, Espasa Calpé, 1997, 155-160)
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1996ñ, “Diarios. Bernardo Atxaga” in ELKAR LANEAN, Fragmentos de diarios españoles 19951996, Revista de Occidente 182-183, 1996ko uztaila-abuztua, 159-162
1996p, “Poemak” in Rossi, R. & Gómez y Oliver, V, (de.), Antologia della poesia spagnola, Nuove
Amadeus Edizioni
1997a “Recuerdo escolar” in Monmany, M. (de), Una infancia de escritor, Zaragoza: Xordica
1997b, “Conversación sobre cajas”, El País, 95-5-29, 11
1997c, “Viaje a Marruecos con fútbol”, Viajar, 1997ko maiatza,
1997c, Horas Extras, Madrid: Aliaza (Minibolsillo)
1997d, Seis Soldados, El País 1997-7-28tik 1997-8-2ra
1997e, Aragües Bernard, T., Atxaga, B. et al, Jimmy Potxolo: cantata, Lezo, Gipuzkoako Abesbatzen
Elkartea
1997f, “Travels with Mitxelena Q: an alphabetical tour of the Basque Country”, Guggenheim
Magazine 11, 1997ko abendua, 42-49
1997g, Tres declaraciones, Bilbo, BBK Fundazioa
Musika-kolaborazioak:
Hainbat musikarirentzat letrak idatzi ditu, Atxagaren testu poetikoak, besteak beste, Ruper Ordorika,
Itoiz, Mikel Laboa, Xabier Muguruza, Loquillo eta Orquesta Mondragonen disketan topa
daitezke.
Teatroa:
Mikel Antzak, 1982an SUSAren 5. alean bibliografia hau dakar:
1972, “Borobila eta puntua” in Euskal Literatura 72, Lur, Donostia
1974, “Antzerki minimum bat”, Panpina Ustela
1975, “Herri Txuri herri beltz” (galdua)
1976, “Bilintxi omenaldia” in Ziutateaz
(Datarik gabe:)
“Prakaman”, 1980an Kilikilariek antzeztua
“Jimmy Pottolo eta Zapataria”
“Logalea zeukan ekilibristaren Kasoa” (Maskarada taldeak antzeztua)
“Evatxo Peron”
1986 “Henri Bengoa Inventarium” (HIKA taldeak antzeztua)
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1996 “Emigración, 1” (GEROA taldeak antzeztua)
Artea:
Hainbat artistaren katalogoetarako idatzi du. Besteren artean: Jose Luis Zumeta, Eduardo Chillida,
Ramos Uranga, Eduardo Sanz, Ricardo Toja, Andrés Nagel, Carmelo Ortiz de Elguea,
Francesc Torres (IVAMen buruturiko erakusketa antologikoarentzat) eta beste pintore asko.
Zinea:
- Jose Julián Bakedanoren “Oraingoz izen gabe” filmearen gidoigilea.
- 1987an idatziriko Henry Bengoa Inventariumen oinarritutako filmea egiten ari da Manolo Gil
margolari eta videoartista.
-Enrique Urbizu zuzendariak Atxagaren El hombre sólon oinarritutako gidoia idatzi berri du.
-Crash Film produktore britaniarrak Obabakoak-en ipuin baten eskubide zinematografikoak erosi
zituen.
Irakurketa eta Ikuskizun literarioak:
“Henry Bengoa Inventarium (1988)
Lezioak:
“Lezio berri bat ostrukari buruz” (1994)
“ Itzultzaile bat Parisen” (1996)
“ Groenlandiako Lezio” (1997)
BESTE zenbait ALDIZKARITAN

Pott (lehenago aipatutako lanez gain, sinatugabekoen artean “Max Agirre” genuke aipagarriena).

GARZIARENA
Aldizkari honen lehenengo aldian (1992-1994) “B”z sinatutako guztiak dira Atxagarenak.
11/11/92-1
Arotz txarraren kulpak (Balendin Garziarena)
Metaforatik errealitatera (Beñat Garziarena)
Katalogoen premia (BOBBy Garziarena)
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Pariseko anuntzio bat (Bingen Garziarena)
11/12/92-2
Tanzanoak (Beñat Garziarena)
Enderen eritzi bat (Bittor Garziarena)
Edadeko jendea gazterik hiltzen da (Balendin Garziarena)
Hiria I- (Bingen Garziarena)
Hiria II (Bingen Garziarena)
Hiria III (Bingen Garziarena)
Hitzak ez du antzik jaboiarekin (Beñat Garziarena)
11/1/93 -3
“El País” eta Euskal Herria (Balendin Garziarena)
Adiorik ez Hertzainak! (Bittor Garziarena)
Irakurri Julio Caro Baroja (Balendin Garziarena)
ETBko programa on bat (Bingen Garziarena)
Hileta eguna zen (Beñat Garziarena)
11/3/93 -4
Lex dura sed lex (Balendin Garziarena)
Napoleonek idatzitakoa eta ohar bat (Bingen Garziarena)
Haur liburutto bat egin ezazu (Beñat Garziarena)
11/4/93-5
Frantziako herri batetik dator notizia (Bakarty Garziarena)
Pertsonaia miresgarria (Bittor Garziarena)
Fuster-en bost gogoeta labur (Balendin Garziarena)
11/6/93 -6
Erresonantzia kaxa (Bingen Garziarena)
Nora joaten ote dira desegindako ilusioak? (Beñat Garziarena)
Zer da kolonizatua izatea? (Bittor Garziarena)
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11/9/93-7
Istorio europarrak (Bittor Garziarena)
11/10/93-8
God is love (Bikote Garziarena)
Herio I versus Herio II (Banba Garziarena)
6/11/94-11
Zehaztasunik gabeko gogoeta -(Beñat Garziarena)
ANAITASUNA aldizkarian argitaratutakoak.
“Bertsolaritzan pentsatzen”, 72-5-15, 234
“Ezpatadantza berri bat”, 72-8-15, 239
“Bertsolari saio baten kronika arina”, 73-1-9, 247
“Euskal Herriko bertsolari hilezinen batzar nagusiak (I)”, 73-4-15, 253
“Euskal theatro berriaren bila (I)”, 74-1-31, 268
“Euskal theatro berriaren bila (II)”, 74-2-15, 269
“Lauaxetaren azken eskuizkribuak”, 77-6-1, 41-43
“Literatura”, 77-7-1, (?), 37-39
“Literatura”, 77-7-15, (?), 39-41.
“Mendez Ferrin, nazionalismoa, burruka, galegoak, poemagintza eta beste”, 77-8-15, 29-33
“Literatura”, 77-9-1, 32-33
PUNTO Y HORA aldizkarian argitaratutakoak
“Nafar galdua eta biok”, Punto y hora, 1977ko azaroaren 17-23, 32-33
“Nafar galdua eta laurok”, Punto y hora, 1977ko abenduaren 22-28, 36-37
HITZ aldizkarian argitaratutakoak
“Kultura inprimatuari buruz”, Hitz, 5, 1976ko urtarrila, 39-42
“Betsularitza, kultura mespretxatuaren agerpena”, Hitz, 6, 1976ko martxoa, 40-41 (Uzturre ezizenez
sinatua)
6.3.2) Kritika eta saiakerazko argitalpenak.
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1982a “Euskal narratibaren arazoak”, Jakin 25, 94-103.
1982b “Literatura fantastikoa”, Jakin 25, 68-85.
1982c Atxaga, B. et al., ”Euskal Literaturari buruzko mahai-ingurua”, ANAITASUNA 418, 1982-3,
19-30.
1986a

“Abecedarium haur literaturari buruz”, Jakin 41, 25-41.

1986b “Poética” in Elkar lanean, El estado de las poesías, Cuadernos del Norte-ren ale monografikoa,
Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 149
1986c “Ziutateaz berriro argitaratzeko orduan”, El Diario Vasco.Zabalik, 86-12-3
1987a “Hondar hitza. Miranderen senditzeko manera”, Mirande, Jon., Haur besoetakoa, Iruñea,
Pamiela, 121-132.
1987b “Gabriel Aresti Euskaltegian emandako hitzaldiko zatiak”, ARGIA 1161, 87-7-26, 52-53, eta
ARGIA 1162, 87-8-2.
1989a “Todo es un juego. De oca a oca ( parábola vasca)”, Diario 16, 15-7-89, 4
1989b “Bihotzaren inbentarioa”, El Diario Vasco. Zabalik, 89-6-7, 5
1990a “BA edo literato bat zubian” (89-11-20an Irunen emandako hirzaldia), Plazara 14, 12-14.
1990b “Obabakoaken gainean”, Enseiucarrean 5, 11-31.
1990c “Kontuz ibili euskerarekin”, Deia, 1990-9-16, 4
1991a “Gogoetak euskal literaturaz”, Hegats 4, 1991eko ekaina, 219-227. (Donostian, Euskal
Idazleen Elkarteak 1990eko Azaroan “XX.mendeko euskal literatura” titulupean antolaturiko
jardunaldian emandako hitzaldia).
1991b “David eta Goliat” (1991eko azaroaren 26an “Foru Deusto” emandako hitzaldia), Deustuko
Unibertsitatea.
1991c “Realidad vasca, miradas y resultados”, EL PASEANTE 18/19, Madrid, Siruela, 136-141.
1992a “Norentzat idatzi; gehiengo ala gutxiengo batentzat”, GALEUZKA 1991, Euskal Idazleen
Elkartea, 109-114
1992b “Herri narratibagintza eta literatura”, Euskera XXXVII-1, 531-539
1993a “Agur poeta berriei” (prologoa) in GARAI et Al. Neguko antzarrak, Deustuko Unibertsitatea,
11-12
1993b “Introduction to Featured Book. Obabakoak”, The World & I, EEBB, 1993-7-1, 319
1993c, “Conversación en un coche” in A-B Francesc Torres, IVAM (berrargitaratua in ATXAGA, B.,
Nueva Etiopía, Madrid, El Europeo, 1996, 59-69. Ibid. in Los Universitarios 91, Mexico D.F.,
1997)
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1994a “Du A d´avertissement au Z de zoo” in GABASTOU, A. (zuz.) Nations basques, Paris, Paris,
Autrement, 18-53
1994b “Sobre el euskera y los plazos”, El Pais, 94-10-27, 13
1994c “Resonancias” in ELKAR LANEAN, Euskadi en la Unión Europea, Bilbo, Fundación Sabino
Arana, 455-458
1995a “Literatura y Democracia” (Lyon-go “Villa Gillet” ospetsuan 1995eko abenduan emandako
hitzaldia), Cahiers de Villa Gillet-en 4. Zenbakian argitaratua 1996ko maiatzean. Ibid. Hikan, 66, 1996ko apirila, 50-53. Azkenik, “Reflexiones un tanto francesas” izenarekin Horas
Extras liburuan eta Mexicoko Los Universitarios izeneko aldizkariaren 91.alean 1997.urtean)
1995b “Nork ez, nork bai” in Highsmith, P. (itz. Maria Garikano), Ripreyren jokoa, Iruñea, Igela, 5
1996a “De Euzkadi a Euskadi”, El Mundo.La Revista, 96-1-14, 36-42 (berrargitaratua in Literatura
71-72, 1997ko maiatza-ekaina, Ujubljana, Republika Slovenija, 99-128 eta Horas Extras,
Madrid, Alianza, 1997 liburuan)
1996b, “(Zeru horiek-en sorreraz)”, (Esos Cielos-en argitalpenerako idatzitako azalpen-artikulua), El
Dominical, 96-4-21, XVIII
1996c “Hitzak ez du antzik jaboiarekin”, El Mundo, 96-5-14, 1 (oso laburra)
1997 a, ”Eroen semeak” in ELKAR LANEAN, Some notes on madness. (The aniversary book of the
Finish Asociation for mantal Health), SMS Publisher, Finlandia
1997b “Globalización y fragmentación” in Jarauta, Fr. (ed.), Egungo munduaren globalizazio eta
fragmentazioa/Globalización y fragmentación del mundo contemporáneo, ArtelekuGipuzkoako Foru Aldundia, 1997, 15-26
1997, “Libros en la Mesilla de Noche”, El País. Babelia, 97-10-18, 24
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6.3.3) Lan arrakastatsuenen argitalpenak hizkuntza desberdinetan
a) BI ANAI

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DATA

1GO TIRADA

Erein

euskera

1984

3.000

Ollero & Ramos

gaztelera

1995

Tit: Dos hermanos

Itz.: B. Atxaga

Seix Barral (Mexico)

gaztelera

Tit: Dos Hermanos

Itz.: B. ATxaga

Ediciones B(Biblioteca de bolsillo)

gaztelera

tit.: Historias de Obaba**

Itz.: B. Atxaga

Ch.Bourgois

frantsesa

Tit: Deux Frères

Itz. André Gabastou

1995

1997

1996

3.000?

(**) Historias de Obaba titulupean barneratzen dira: Dos Hermanos, Cuando una serpiente… eta
Dos letters.
b) Obabakoak

ARGITARATZAILEA

HIZKUNTZA/ ITZULTZAILEA URTEA

1GO TIR.

Erein

euskara (jatorrizkoa)

5.000

1988
(12 arg-1997an)

Ediciones
B
(Tiempos gaztelera
modernos)
Itz.: egilea
Tit. :Obabakoak

1989-11

Ediciones B (Colec. BDB)

gaztelera-poltsiko lib.

1995-9

8.000

Ediciones B (Colec. VIB)

gaztelera

1993-5 (6 arg)

7.000

Círculo de Lectores

gaztelera

1990-9

8.000

itz.: egilea

10.000

(12 arg)
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Ediciones B

katalana

tit. : Obabakoak

itz.: Marta Hernández

Editora del Norte

bablea

Tit.: Obabakoak

Itz.: Lena Rodríguez Coalla

Christian Bourgois

frantsesa

Tit.: Obabakoak

itz.: André Gabastou

Unionverlag

alemaniera (Poltsiko li.)

Tit: Obabakoak

itz.: Giovanna Waeckerlin

Schönbach Verlag
Tit: Obabakoak

1990-4

3.000

1995-5

1.000

1991-9

4.000

1995-11

8.000

alemaniera (hardcober)

1991-10

3.500

(pocketbook)

1995-11

itz.: Giovanna Waeckerlin
Giulio Einaudi

italiera

1991-4

5.000

Tit: Obabakoak

itz.: Sonia Piloto di Castri

Hutchinson

ingelesa (Erresuma Batua)

1992-9

2.000

Tit: Obabakoak

itz.: Margaret Jull Costa

1992-9

1.000

Vintage

ingelesa

Batua) 1993-9

2.000

Vintage

ingelesa (Estatu Batuak) (rustica) 1994-8

7.900

Tit: Obabakoak

itz.: Margaret Jull Costa

Pantheon Books

ingelesa(Estatu Batuak)

Tit: Obabakoak

itz.: Margaret Jull Costa

Nijgh&Van Ditmar

nederlandera

(Erresuma
(paperback)

Tit: Obabakoak
itz.: Margaret Jull Costa

Tit:

Obabakoak of
Ganzenbord

1993-4

6.000

1992-9

3.500

1994-3

1.500

1993-10

3.000

het Itz.: Johana Vuyk-Bosdriesz

Bonniers Albert Förlag

suediera

Tit: Obabakoak

Itz: Ulla Roseen

Editions Ekkremes

grekera
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Tit: Obabakoak

Itz.: Stratos Ioanndis

Quetzal Editores

portugesa

1992-4

2.000

1994-3

1.200

1994-10

2.500

Tit.: Obabakoak; Um lugar Itz: Egito Gonçalves
chamado Obaba”
Gyldendal Norsk Förlag

norvegiera

Tit: Gjensyn med Obaba

itz.: Arne Worren

Tammi Publishers

finlandiera

Tit: Obabakoak

Itz: Tarja Roinila

Ofizina Literazka

poloniera

Tit: Obabakoak

Itz.: Anna Sobolewska

Eminescu (*)

errumaniera

Tit: Obabakoak

Itz.: Aurel Covaci

Stëpia Botuese Globus R

albaniera (*)

1995

Tit: Me emrim e vaiz erise Itz: Mira Meksi
Laura Sligo
Dar Altaliaa Al-Jadidah

arabiera

1997-98(**)

Tit: Obabakoak

Itz.:Saleh Almani

Ewa Editions

txekiera

1997-98 (**)

Renzo Ciutto

friulera

1997-98 (**)

Saga Publications

hindiera

1997-98 (**)

Samleren Verlag

daniera

1997-98 (**)

2.000

(*) Ez dute osorik argitaratu.
(**) Argitarapen hauek martxan daude.
.Esteban Werfell, Erein (Milabidai), 1994, 2 argitalpen, 2.500 ale argitaratuak eta 2.000 edo salduak.
Dirudienez, ipuin honen telebista-eskubideak produktore ingeles batek erosi ditu.
. Internet-en jakin dugunez, Los Angeleseko (California) Loko Pictures delakoa, “Young and Green”
izeneko filme-laburra burutzen ari da. Filme hau Obabakoak liburuan oinarritzen da, eta pantailan
agertzen den iragarpenean muskerrak batetik bestera, goraka mugitzen dira.
c) Behi euskaldun baten memoriak
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ARGITARATZAILEA

HIZKUNTZA /ITZULTZAILEA

ARG.DATA

Pamiela, 1991

euskara

1991

1GO

(16.arg.1997an)
SM, 1992

gaztelera

Tit: Memorias de una vaca

Itz: A.Sabán

Círculo de Lectores

gaztelera

Tit.: Memorias de una vaca

Itz.: A. Sabán

Cruilla, 1993

katalana

Tit: Memòries d´una vaca

Itz.: Teresa Mª Castanyer

Piemme, 1993

italiera

1992-6

1993

10.00

Itz.: A. Perani
Gallimard, 1994

frantsesa

Tit: Mémoires d´une vache

Itz: André Gabastou

Lemniscaat, 1994

nederlandera

1994

7.000

Itz: Piet de Bakker
Mira Meksir, 1994

albaniera
Itz: Mira Meksi

Altberliner Verlag, 1995

alemaniera

1995-11

5.000

Memoiren einer baskischen Kuh

Itz.: Ludger Mees

1996

5.000

d) Gizona bere bakardadean

ARGITARATZAILEA

HIZKUNTZA

URTEA

Pamiela

euskera

1993 (rustika)

1GO TIRADA
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1993
(gogorra)*
Cercle de lectors

katalana

Tit.: L´home sol

Itz: Pau Joan Hernández

Columna

katalana

Tit.: L´home sol

Itz: Pau Joan Hernández

Edicions Bromera-Valentzia

katalana

Tit.: L´home sol

Itz: Pau Joan Hernández

Ediciones B

gaztelera

Tit.: El hombre sólo

Itz: B.Atxaga & A.Sabán

Ediciones B (Colec. BDB)

gaztelera

Tit.: El hombre sólo

Itz: B.Atxaga & A.Sabán

Círculo de Lectores

gaztelera

Tit.: El hombre sólo

Itz: B.Atxaga & A.Sabán

Albert Bonniers

suediera

1996-1

1.500

1995-4

2.500

1995-3

1.500

1994-3

20.000

1995-9

8.000

1995-1

6.000

1996-10

(*)

1995-3

3.500

1995-7

1.000

1995-9

7.000

Itz: Ulla Roseen
Christian Bourgois

frantsesa

Tit: L´homme seul

Itz: André Gabastou

Editions Ekkremés

grekera
Itz.: Ioannides Stratos

Giunti Gruppo Editoriale

italiera

Tit.: L´uomo solo

Itz: Giovanni Lorenzi

Harvill Press

ingelesa

Tit: The lone Man

Itz: Margaret Jull Costa

Nijgh& Van Ditmar

nederlandera

Tit: De man alleen

Itz:

Tammi Publishers

finlandiera

1996-7

Johanna
Bosdriesz

1995-5

2.500

1995-10

2.000

Vuyk-
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Tit.: Yksinäinen

itz: Tarja Roinila

UnionsVerlag

alemaniera

1997-3

Mlada Fronta Publishers

txekiera

1997

Beletrina

esloveniera

1998

4.000

Itzulpen hauetaz gain, badirudi egin beste hainbat hizkuntzatara (daniera, norvegiera,
portugesa, etab. ) itzultzeko tratutan dabiltzala. Txekieraz argitaratzear dago.
. 1997ko International IMPAC Dublin Literary Award delakorako proposatua The lone man-engatik.
e) BI LETTER

ARGITARATZAILEA

HIZKUNTZA

ARG.DATA

Erein, 1984

euskara

1984

Ediciones B, 1990 (Vialibre)

gaztelera

1990-6

Tit.: Dos letters

Itz: A. Sabán ?

Ediciones B(Biblioteca de bolsillo)

gaztelera

tit.: Historias de Obaba**

Itz.: B. Atxaga

Ediciones B, 1992 (Hora cero)

gaztelera

Tit.: Dos letters

Itz.: A. Sabán?

Ediciones B, 1990

katalana

1GO TIRADA

5.000

1997

1992-9

5.000

1990-6

2.000

Tit.: Dues letters
Giunti Gruppo Editoriale, 1995

italiera
Itz.:Danilo Manera

Serpent à plumes, 1995

frantsesa*

Tit: Deux letters

itz: André Gabastou

Galaxia, 1992

galegoa

Tit:Dúas letters

Itz.: L. García Bugarín

* (Beste liburuekin batera Un cheveux sur la langue liburuan. Argitaratzailea La serpent à plumes,
1995ko martxoan egin zen lehenengo argitalpena, 3.000 aleko tiradarekin).

298
(**) Historias de Obaba titulupean barneratzen dira: Dos Hermanos, Cuando una serpiente… eta Dos
letters.
f) SUGEAK TXORIARI BEGIRATZEN DIONEAN

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

URTEA

1GO TIRADA

Erein

euskera

1984

30.889
(9 arg, 1995)

Galaxia

galegoz

1992

Ediciones B (Vialibre)

gazteleraz

1990-6

4.000

Ediciones B (Hora Cero)

gazteleraz

1992-9

5.000

Ediciones B

katalanez

1990-6

2.000

Giunti Gruppo Editoriale

italieraz

1996

Tit: Cuando la serpiente mira al pájaro

Itz: Danilo Manera
Le Serpent à Plumes

frantsesez (*)

1995-3

3.000

Itz.: André Gabastou

(*) Bi letter ere, beste ipuinekin batera Un cheveu sur la langue liburuan argitaratua. Gaztelerazko eta
katalunierazko liburuetan Dos letters-ekin batera argitaratu da.
1983an Lizardi Saria irabazi zuen.
g) ETIOPIA

ETIOPIA : Pott, 1978 /Erein, 1983

(2 argitalpen, 6.000 ale
argitaratu eta 2.569 saldu)

Etiopia-k Kritika Saria lortu zuen 1978an.

POEMAS & HIBRIDOS

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA
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Visor, 1990 2 argitalpen (6.000 ale argitaratu, 5.000 saldu)

euskera, gaztelera

Plaza & Janés, 1997

gaztelera

Bromera , 1994 800 argitaratuak

Katalanaz
Tit: Poemes & Híbrids

Le Presqu´ile, 1995

frantsesez

Linea d´ombra aldizkaria, 1993 (liburuaren zati handi bat Henry Bengoa... barne)

italiaeraz

Nina Burton-ek suedian egindako liburu batean 8 bat poema itzuli eta suedieraz
komentatuak

Liburu honetako poema asko Italia, Suezia, Alemania, Frantzia, Estatu Batuak, Bulgaria,
Mexico eta Poloniako hainbat antologia edo aldizkaritan eman dira argitara. Azkenaldiko argitalpen
bat aipatzekotan, hortxe daukagu La Maris de Singe (1995) aldizkariaren 13. Zenbakiaren 13.
Orrialdean argitaratutako “Chronique des années 70 et autres poèmes” Finlandian egilearen poema
bilduma bat prestatzen dihardute eta Nina Burton idazleak Resans, sistyen, poesin liburuan
(Lyrikklubb Arg., 1993) Etiopiako hainbat poema aztertu zituen.

h) ASTAKILOAK JO ETA JO

ARGITARATZAILEA

HIZKUNTZA

URTEA

Elkar

euskara

1993

1GO TIRADA

(2 edizio)
Ediciones B (Hora cero)

gaztelera

1992-11

5.000

Giunti Gruppo Editoriale

italiera

1996-4

7.000

Asini Rock

Itz: Laura Signorini

Editions de la Presqu´île

frantsesa

Tit: Los burros en la carretera

(*)

(*) argitaratzear
1986an Diska bat argitaratu zen “Flanery eta bere astakiloak” sailarekin batera (Elkar).
Musika: J.K. Perez-ena zen.
i) XOLAK BADU LEHOIEN BERRI
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ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DATA

1GO TIRADA

Erein

euskara

1995

4.025

SM

gazteleraz

1995-5

6.000

Tit: Shola y los leones

Itz: B.ATxaga

(1996)

alemaniera z

1997

Cruïlla Ed., 1996
tit.: Xola i els lleons
Altberliner Verlag

* Aurki ingeleserara itzuliko da.
* Unesco-ren partaide den Bibliothèque Internatioale de la Jeunesse erakundeak urtero Bolognan
antolatzen den Fiera del Libro per Ragazzi delakoan buruturiko White Ravens 1996
erakusketarako liburu hautatua (SM argitaletxetik 2 liburu hautatu ziren.)
* 1995ean Haur eta Gazte Literaturaturako Edizioen Saria SMeko argitalpenarengatik
* Hamar liburutako sail baten lehenengoa da, bigarrena Xola eta basurdeak izenenkoa, 1996ko
Ibilaldirako argitaratu duelarik Ikastolen Elkarteak 7.000 aleko tiradarekin. Beste argitalpen
bat Ereinen eskutik etorriko da.
j)RAMUNTXO DETEKTIBE

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

URTEA

Antonio San Roman

euskera

1980

Elkar

euskera

1987

1GO TIRADA

(4 edizio
azk.1987)
Ediciones B

gaztelera

1989-10

4.000

katalana

1989-10

2.000

katalana

1998

Ramuntxo detective
Ediciones B
Ramuntxo detectiu
La Magrana
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Ramuntxo detectiu

k) ASTO BAT HIPODROMOAN

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DAT
A

Erein

euskara

1985

katalana

1992-11

1GO . ARG.

“Siberia Treneko ipuin eta kantak Saila”
Bromera(*)

2.000

Tit: Un ase a l´hipòdrom

(*), Un ase a l´hipòdrom /Jimmy Potxolo
l) JIMMY POTXOLO

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DAT
A

1GO TIRADA

Erein

euskara

1984

katalana

1992-11

2.000

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DAT
A

1GO TIRADA

Erein

euskara

1982

“Siberia Treneko ipuin eta kantak Saila”
Bromera(*)
Tit: Jimmy Potxolo

(*), Un ase a l´hipèdrom /Jimmy Potxolo

m) ANTONINO APRETA

“Siberia Treneko ipuin eta kantak Saila”
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Bromera(*)

katalana

1992-11

2.000

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DAT
A

1GO TIRADA

Erein

euskara

1985

katalana

1992-11

Tit: Antonino Apreta
(*) Antonino Apreta/Història d´uns pollets

n) TXITOEN ISTORIOA

“Siberia Treneko ipuin eta kantak Saila”
Bromera(*)
Tit: Història d´uns pollets
(*) Antonino Apreta/Història d´uns pollets

o) ZERU HORIEK

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DATA

1GO TIRADA

Erein

euskera

1995

4.000

Ediciones B

gaztelera

1996

(bi alg.:

Tit. Esos Cielos

Itz: B. Atxaga

Albert Boniers

suediera

1998

Giunti

italiera

1998

La Magrana

katalana

1998

Suhrkamp Verlag

alemaniera

1998

Tammi Publishers

finlandiera

1998

Harvill Press

ingelesera

1998

40.000 ale)

2.000
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Gipuzkoako Liburusaltzaileek 1996ko Zilarrezko Euskadi Saria eman diote, argitaratu zen
hilean hiru argitalpen ezagutu zituelarik. Guztira 40.000 ale argitaratu dira eta 24.000 edo
saldu.
Ingelesezko argitalpena martxan badago ere, une hauetan beste hizkuntzetarako itzulpenak
negoziatzen ari dira.
r) NIKOLASAREN ABENTURAK ETA KALENTURAK

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DATA

Antonio San Roman

euskara

1980

Antonio San Roman

gaztelera

1989

Tit.: Aventuras de Nikolasa

Itz.: B.Atxaga

Elkar

euskara

1GO TIRADA

1987
(4 edizio
azkena 1987

Ediciones B

gaztelera

1989

4.000

Tit.: Aventuras de Nikolasa

Itz.: B.Atxaga

Ediciones B

katalana

1989

2.000

katalana

1998

Tit.: Nikolasa, històries y cabòries
La Magrana
Tit: Nikolasa, històries y cabòries

s) ZIUTATEAZ:
Ez da itzulia izan . Argitalpen bakarra izan du 3.045 alekoa eta 2.897 ale soilik saldu dira.
Kritika Saria jaso zuen.
t) CHUCK ARANBERRI DENTISTA BATEN ETXEAN

ARGITALETXEA

HIZKUNTZA

ARG.DATA

1.ARG.

Erein

euskera

1981

3.045
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Magrana

katalana

1990

Tit.: Chuck Aranberri a cal dentista

u) Zeruak

ARGITALETXEA

HIZKUNTZ
A

ARG.DAT
A

1GO TIRADA

Erein

euskera

1994

3.000

B.Atxaga & Ikeder

euskera

1994

5.000

Le Serpent à Plumes

frantsesez

1995

ARGITALETXEA

HIZKUNTZ
A

ARG.DAT
A

1GO TIRADA

B.Atxaga & Ikeder

euskera

1994

5.000

Le Serpent à Plumes

frantsesez

1995

Tit.: Ciels ( in Un cheveu sur la langue liburuan)

v) Lezio berri bat ostrukari buruz.

Tit.:Leçon sur l´autruche (in Un cheveu sur la langue
liburuan)

w) Mendian gora ( Tolosako Aranburu Jauregiaren inauguraziorako prestatua. Atxaga & Ikeder-ek
argitaratua 5.000 aleko tiradarekin 1996an)
x) Flannery eta bere astakiloak (1987). Zortzi titulutako kolekzioa. Bakoitzetik 5.000 ale atera ziren
eta bataz-beste 3.000na ale edo saldu dira.
y) Henry Bengoa Inventarium (1988) . Bi edizio guztira, 2.500 ale argitaratu direlarik. Salduak:2.000
Bestelako oharrak:
Dinapiera di Donato-k La sonrisa de Bernardo Atxaga liburua argitaratu zuen Venezuelan (Fondo
Editorial Pradios, 1995) eta “Premio de Narrativa Alfredo Armas Alfonso” saria eman omen
zioten.
. 1996ko ekainaren 2an festa bat egin zen Atxagaren omenez Bilboko Arrigorriagako Batxiller
Institutuan. Aldez aurretik, 600 ikaslek egilearen lanaren gaineko erakusketa eta lanketa
burutu zuten.
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1

6.3. 4) Atxagaren lanen harrera-kritikoa. Bibliografia komentatua .
6.3.4.1) Euskadiko eta Espainiako aldizkari eta prentsan.
A.V., 1989, ”Todos los títulos del año que viene”, Epoca, 89-10-2, (OBB aipatua)
ABC, 1989, “El lector se rendirá” (OBB aipatua), ABC. (Sevilla), 89-9-23, 4
_____, 1990a, “La obra de BA”, ABC, 90-3-8, 52, (gaztelerazko itzulpenei buruzko aipu laburra)
_____, 1992, “Memorias de una vaca”, ABC literario, 92-10-2, (kritika)
_____, 1996a, “Conferencia de BA en Alicante”, ABC Alicante, 96-1-30, (egunkari kronika)
_____, 1996b, “Atxaga disertará hoy en la CAM sobre su novela “El hombre sólo”, ABC Alicante,
96-1-31, (egunkari kronika )
_____, 1996c, “Esos Cielos”, ABC literario, 96-5-10, 7, (kritika)
Avui, 1990, “OBB serà traduida a França, Alemanya i Itàlia”, Avui, 90-3-8, 38, (egunkari kronika)
Abecha, E., 1991, “BA, No se puede pretender que en Vitoria se aprenda antes el inglés que el
euskara”, El Diario Vasco, 91-10-15, 57, (egunkari kronika)
Abril, J., 1997, “Nueva Etiopía”, Clij 94, 1997ko uztaila, 69 (erreseina)
Abrisketa, A., 1995, ”Dum Dum Txillardegi Ray Sugar Atxaga”, PAMIELA 9, 25-26.
Acín, R., 1996, “Libertad aparente”, (Esos Cielos), Heraldo de Aragón, 96-5-30.(erreseina)
A.C.M., 1996, “El espíritu romántico es la raíz del problema vasco, afirma Atxaga”, El
Mundo.Galicia, 96-5-24, 6 (egunkari kronika)
Aduriz, I., 1994, ”1994, de Obaba a Barcelona”, El Diario Vasco, 94-1-23, 28 (erreseina)

1

Bibliografia honetan artikulu-mota desberdinak sailkatzen saiatu gara, egunkarietako artikulu berriemaileak
kritikazko lan serioagoengandik bereizteko asmoz. Horrela, sarrera-bibliografikoen ondoren, parentesi artean,
zein sarrera-mota den adierazten da, honako bereizketa honi jarraituz: batetik, kritikazko artikuluak genituzke
(“kritika” terminoaz izendatuak), berauetan azterkizun den testuaren azterketa kritikoa eta balioztapena
direlarik nagusi. Hauen azpimultzo genituzke “erreseina” izenpean sailkatu direnak: helburu informatiboz
egindako komentario-kritiko laburrak. Gehienak luzeraren arabera ere berezgarriak badira ere, artikuluaren
tamainua ez da, inondik ere, irizpide nagusiena, izan ere, askotan laburrak izan arren iruzkin kritiko serioak
barneratzen dituzten artikuluak aurkitu baititugu.
Bigarren talde batean “egunkari kronika” deitu ditugunak genituzke. Hauetan Atxagaren azalpen,
hitzaldi, agerpen, bidaia, argitalpen edo eta deklarazio baten berri ematen da, kazetariak gertakariaren kronika
soilik egiten duelarik. Azken talde batean, Atxagaren testuren bat aipatzen dutenak genituzke, azken hauek
“Aipatua” izendapenaz kalifikatuak.
Ohar pare bat, azkenik, bibliografian erabili diren laburtzapen nagusienei buruz: “BA” hizkiez
“Bernardo Atxaga” adierazi nahi izan dugu; “OBB” hizkiez Obabakoak liburua, “BEBM”ekin Behi euskaldun
baten memoriak eta “GBB” letrez Gizona bere bakardadean.
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Agirre, I., 1994, “Bakardadearen lezio berria”, Egunkaria, 94-11-13, 34, (“Zeruak” emanaldiari
buruzko artikulua)
______, 1996, “Edertasuna maite. Itzultzaile bat Parisen errezitaldia eskaini zuen Atxagak herenegun
Bilbon”, Egunkaria, 96-11-1, 31 (Kronika)
Agirre, J., 1983, ”BA, hamar nobela idatzi nahi dituen eskritorearen kasua”, JAIEGIN, 20-8-83, 8.
______, 1990, “BA, ’ Euskara gaztelerarekin batalla egiteko zalditzat erabiltzea delirantea da”, Egin,
90-11-17, (egunkari kronika Idazleen Elkarteak XX.mendeko euskal literaturaz antolatutako
ihardunaldietan emandako hitzaldiaz)
______, 1992, ”Atxaga habló de fantasmas y espectros en Donostia”, EGIN, 15-1-92, 39 (egunkari
kronika)
______, 1994a, ”Idazle bat bere bakardadean”, EGIN, 94-2-19, 47
______, 1994b, ”Atxaga, ‘Gure euskal eredua Zuberoa zen”, Egin, 94-3-12, 46 (egunkari kronika)
______, 1994c, “La creatividad como diversión”, Egin, 94-4-7, 37, (Egunkari kronika Filosofari
Gazteen Kongresuko hitzaldiaz)
______, 1995a, “Un coro de fantasmas” (Zeru horiek), Egin, 1995-6-17, 53 (kritika)
______, 1995b, “Emakume baten bakardadea” (Zeru horiek), Egin, 1995-6-17, 53(kritika)
______, 1996a, “Zavalari omenaldia”, Egin, 96-6-26, 48 (egunkari kronika. Zabalaren liburuaren
aurkezpenean Atxagak bere liburuan topa daitezkeen bertsolaritzaren arrastoez hitz egin zuen)
Agirre, J.M., 1985, ”Bi anai edo indibidudoaren hauskortasuna”, IDATZ & MINTZ12, 28-29 (kritika)
Agirre, L., ” Atxaga:’Kreatibitatea dibertsioa da, topikoetatik urruntzea da’, Egunkaria, 94-4-7, ”
(Egunkari kronika Filosofari Gazteen Kongresuko hitzaldiaz)
______, 1996, “Lizardiren begiak” (Tolosako Aranburu Jauregian kokatutako Txillidaren “Lizardiren
begiak”-en inaugurazioan, Atxagak bertan irakurritako ipuinaren aipua), Egunkaria, 96-4-28
(egunkari kronika)
Aizarna, S., 1989, “La mítica e ingenua región de Obaba”, El Diario Vasco, 89-12-9, 7, (kritika)
______, 1996, “Esos Cielos”, El Diario Vasco, 96-4-27, 11, (erreseina kritikoa),
Aizu, 1996, “Zer irakurtzen du Andoni Imazek?” (OBB irakurri zuela esanez aipu laburra. Ipuin
solteak direla, loturarik gabekoak, nahiz eta liburuaren atzekaldean hori esan), Aizu! 166, 5
(aldizkari kronika)
A.L., “El autor BA recibe hoy en Barcelona un nuevo premio honorífico” (Bartzelonako Euskal
Etxeak emandako Sari Honorifikoa. Esos Cielos-en propozioaz eta Gasteizko Liburu Azokan
izandako salmenta onez hitz egiten da), El Mundo, 96-4-22, 71 (egunkari kronika)
Alacena, 1992, “Memorias de una vaca de BA”, Alacena 14, 29-32
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______, 1997, “Un hombre llamado Sara”, Alacena 28, 1997ko uda (erreseina)
Alava Roman, H., 1995, “BA, UA y el euskara en Alava”, El Mundo, 95-3-6, 53 (BAk UAri buruz
egindako adierazpenez iruzkin politikoa)
Aldai, J.A., 1992, ”BA, euskaldun hezituek egingo diote aurre euskararen egoerari”, Egunkaria, 9211-25, 11(egunkari kronika)
______, 1995, Egunkaria (95-12-17)(?)
Aldarondo, R., 1994, “Atxaga y Arregi consideran que los premios acercan el libro al lector”, El
Diario Vasco 94-4-15, 69 (El hombre sólori emandako Premio de la Crítica-z) (egunkari
kronika)
______, 1995, “A tres autores vascos defenderán sus obras en el Salón de Paris. Savater, Atxaga y
Raúl Guerra impulsan su creciente presencia en el mercado francés”, El Diario Vasco, 95-315, 73 (egunkari kronika)
_______, 1996, “BA: “El estado anímico del hombre moderno es deplorable”. El escritor cerró ayer el
seminario de Arteleku sobre globalización”, El Diario Vasco, 1996-9-14, 65 (egunkari
kronika)
Aldekoa, I., 1989, ”Obabakoak edo transgresioaren mundua”, LITERATUR GAZETA 11-12, 9-10,
(Kritika)
_______, 1991, ”La poesia de B.Atxaga, Entre la Vanguardia y Obaba”, ZURGAI, 91 abendua, Bilbo,
42-43, (kritika)
_______, 1993a, Antología de la Poesía Vasca. Madrid, Visor (sarrera interesgarria euskal poesia
garaikideaz), (kritika)
_______, 1993b, Euskal ipuinen antologia bat, Irun, Alberdania (antologia honi egiten dion sarreran
iruzkin labur batzuk egiten ditu Iñakik Atxagaren zenbait ipuinez), (kritika)
_______, 1993c, “BAren poesia, abangoardiatik Obabara”, ALDEKOA, I. Zirkuluaren hutsmina,
Alberdania, Irun, 1993, 121-127, (kritika)
_______,1994, “Joxe Agustin Arrietari erantzunez” (J.A.Arrietak 94-11-20an Egunkarian
argitaratutako artikuluari erantzuna), Egunkaria, 94-11-22, 2, (egunkari kronika)
_______, 1996, “Euskal nobelaren zirrikitutik hiru begirada (II). GBB”, Bitarte 9, 1996ko abuztua,
127-141 (kritika)
_______, 1997a, “Modernitatearen harrobia etxean dugu” in Torrealdai, J.M., 1997, op. cit.,
335 (euskal poesia garaikideaz. BA aipatua)

334-

_______, 1997b, “Modernitatea euskal literaturan (1950-1996)” in Elkar Lanean, LUR Entziklopegia
Tematikoa. Eukal Hizkuntza eta Literatura, 361-402
Alonso, A., 1995a, “El Atxaga más dramático” (Zeru Horiek), El Mundo, 95-6-17, 89 (kritika)
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_______, 1995b, “El realismo frente a los problemas de creación poética” (Zeru Horiek), El Mundo,
95-6-17, 89
_______, 1996, “El escultor E. Chillida consumó ayer su homenaje a la figura del poeta X. Lizardi”
(Aranburu Jauregiaren inaugurazioa. Atxagak bertan hitzaldia eman), El Mundo, 96-4-27, 106
(egunkari kronika)
Alvárez, J.C., 1996, “BA: La solución al problema vasco pasa por ser menos románticos y más
ilustrados”, Faro de Vigo, 96-5-23, 47
Amaro, C., 1991, “Duas letters de BA”, Diario 16 (Galicia), 91-5-11, III
Amoros, A., 1990, ”Ad maiorem literaturae gloriam”, SaberLeer 35, 3 (kritika)
Antza, M., 1982, ”BAren (orainarteko) antzerkigintza, ...”, SUSA 5, 27-37 (Kritika)
Arana, M., 1990, “Semprún entregó los Premios Nacionales de Cultura, entre ellos el de BA”, El
Diario Vasco, 90-1-30 (egunkari kronika)
Aranberri, L.A., 1990, ”De Barandiaran a Zinkunegi pasando por Atxaga”, Deia, 90-1-7, 24 (OBBen
irakurketaren esperientziaz)
Arecha, E., 1991a, “BA se promocionará desde hoy en Frankfurt”, El Diario Vasco, 91-10-11
(egunkari kronika)
______, 1991b, “BA, ’No se puede pretender que en Vitoria se aprenda antes el ingés que el
euskera”, El Diario Vasco, 91-10-15 (egunkari kronika)
Argia, 1984, “Etiopia”(erreseina), ARGIA 1002, 84-1-29, 4.
_______, 1985, “Bi letter jaso nituen...”(erreseina), ARGIA 1047, 85-2-10, 4.
_______, 1986, ”La caceria”(erreseina), ARGIA 1004, 86-6-15, 5.
_______, 1987, “Bernardo Atxagak Gabriel Aresti Euskaltegian 87-6-9an emandako hitzaldilaburpena”, Argia 1161, 60-61 eta 1162, 60-61
_______, 1988, ”Antonio Apreta”, “Asto bat Hypodromoan”(erreseina), ARGIA 1203, 88-6-19, 5.
_______, 1992, (OBBen ingelesezko itzulpenari buruzko aipua), Argia 1410, 48
_______, 1994a, “Atxagari...” (Loquillok Atxagaren poema batean oinarritutako kantari buruzkoa eta
beste berriak), Argia 1472 57
_______, 1994b, “BA”, Euskal Kulturaren Urtekaria 1994, Donostia, Argia, 76
_______, 1995, “Xolak badu lehoien berri” (erreseina ), ARGIA 95-2-19, 41
Arguello, X., 1988, “BA, irudimen erresumak sujet” (OBB), Hemen, 1988-12-2, 21
Aristi, P., 1989, “ Relatos vascos” (OBB), Faro de Vigo, 89-12-22, 4 (erreseina)
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______, 1994, “Harkaitz Cano, “Gabonetan ipuinak idazten zituen mutila””(Lubaki bandako partaide
honi egindako elkarrizketa. Bertan, Harkaitzek OBBk Institutuan derrigorrezko irakurgaia
zela aipatzen du), El Diario Vasco.Zabalik, 94-1-26, 3
Armas Marcelo, J.J., 1989, “Regreso al mundo feliz” (OBB), Tiempo, 89-12-4, (kritika)
Arregi, M., 1996, “Ramos Urangaren lan grafikoa oso-osorik jasotzen duen katalogoa argitaratu
dute”, Egunkaria, 96-10-22, 25 (BA ere aurkezpenean zegoela kontatzen duen egunkari
kronika)
Arrieta, J.A., 1994, “Broken arrow”, Egunkaria, 94-11-20, 33, (BAren “Zeruak” emanaldiari buruzko
iruzkin politikoa)
Arriola, J., 1996, “Atxagaren Bi anai berriki frantsesez argitaratu dute. Itzulpen berri honekin sei
dira frantsesez irakur daitezkeen asteasuarraren liburuak”, Egunkaria, 6-5-15, 31, (frantsesezko
tituluei buruzko informazioa)
Artime, M., 1993, “Atxaga acaba “Carlos y Kropotki”, reflexión sobre los últimos 40 años”, El
Correo, 93-4-27, 46, (egunkari kronika)
______, 1997, “BA: Es difícil que te escuchen” (Euskadi Irratiaren Komunikazio Saria), El Correo,
97-10-24, 88 (egunkari-kronika)
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1991, Autores españoles de Literatura
Infantil y Juvenil, Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 25
(Atxagaren bio-bibliografia)
Asociación Extremeña de Escritores, 1996, Bernardo Atxaga en el Aula Jose María Valverde
(Atxagari buruzko liburuxka bere biografiaz bat zenbait testurekin. Cáceres-en 96-1-22an
bere hainbat lanen irakurketa egin zuen egileak berak), Cáceres
Asurmendi, M., 1995, “Errealitatearen bila, bidaiari geldiezina”, El Diario Vasco.ZABALIK, 95-3-29,
4
Atlántico, 1996, “Esos Cielos”, Atántico, 96-5-24 (erreseina laburra)
Atxaga, M., 1990, “OBB haserre” (iritzi laburra), Deia, 90-11-27, 4
Aula Jesús Delgado Vahondo, 1996, BA (testu selekzioa), Asociación de Escritores Extremeños
(1996ko urtarrilaren 23an Méridan Atxagak egindako testu-irakurketarako prestatutako
liburuxka)
Avui, 1996, “Ediciones B fa deu anys amb onze mil títols i 122 milions de llibres”, Avui, 96-11-8, 50
(egunkari-kronika. BAaipatua)
Azkargorta, A., 1987, “Non dago Henry Bengoa?”, Larrun, 4, 1987
Azkorbebeitia, A., 1996, ”Bernardo Atxaga eta Joseba Sarrionaindiaren metaforetan barrena
bidaiatuz”, Uztaro 17, 109-149
______, 1997, “Bernardo Atxagaren testuetara hurbilpen bat Harrera-Teoriaren eskutik”, ASJU
XXIX-2, 1995, 455-498 (kritika)
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Azurmendi, N., 1996, “Habló Atxaga” (96-4-24an ETBn Noizean behin-en izandako elkarrizketaz),
El Diario Vasco, 96-4-26
Ballaz, J., 1997, “La función social de la literatura”, Clij 96, 1997ko uztaila-abuztua, 24-29
(Memorias de una vaca-ren kritika)
Barandiaran, A., 1996a, “Literatura irudikatua. Dora Salazar eskultoreak irakurketen gainean istorio
irudikatuak egiten fakultatean hasi zen, (...) Kafka, Wilder eta Atxagaren testuak dauzka bere
apalategian koadernatuta.” (Obabakoak-eko “Margarete, Heinrich” ipuinean oinarritutako
margoak), Egunkaria, 1996-1-7, 30 (egunkari kronika)
______, 1996b, “Atxagaren Azalpenak” (OBBeko bi ipuinen (“Mariaren azalpena/ Katherinaren
azalpena) egokitzapen teatralaren egunkari kronika), Egunkaria, 96-4-26, 33
Barbería, J.L., 1987, “Polémicas subvenciones”, El País, 87-5-28, (OBB aipatua)
______, 1992, “Memorias de una vaca sabia”, El Pais.Libros, 92-9-5, 11, (kritika)
______, 1996, “BA, “Un escritor tiene que enfrentarse a su entorno”. BA habla en Cáceres y Mérida
de la pasión de la literatura”, El Periódico . Extremadura, 96-1-23, 53 (egunkari kronika)
Barrio, B., 1997, “El autor Pedro Ugarte recuerda que “la literatura en castellano también es vasca””,
El Diario Vasco, 97-11-27, 63 (Euskadi Literatur banaketaren kronika)
Barriola, J., 1990, ”BA-ren pragmatismoaz”, EGIN, 4-12-90, 10 (kronika-iruzkina)
Basanta, A., 1989, ”Obabakoak”, ABC LITERARIO, 89-12-16, VI (kritika)
Baulenas, L.A., 1995, “Les traduccions entre el català, el gallec i el basc”, El País (Quadern), 95-7-6,
8 (L´home sol)
Bea, A., 1995, “BA: Ahora hablo de la revolución y de la decepción”, Levante-El Mercantil
Valenciano, 1995eko uztaila (egunkari kronika)
Beloki, J.R., 1989, “Joseba Arregi: “La sociedad vasca busca en estos momentos reprogramarse y
recolocarse en la normalidad”” (Joseba Arregi Kultura Kontseilariari egindako elkarrizketa.
OBBi buruzko aipuak), Deia, 89-12-31, 50-51
Beltran, A., 1994, ”Juan Marsé gana el Premio de la Crítica por su novela ‘El embrujo de
Shangai’.Trapiello obtiene el galardón de poesía en castellano, y Atxaga, el de narrativa en
euskera”, El País, 94-4-10, (egunkari kronika)
Berasaluze, G., 1996, “1995eko kuttunenak irakurleentzat. Bernardo Atxaga idazlerik gustokoena.
“Zeru horiek “ libururik gustokoena”, Egunkaria. Barkatu, ama gehigarria, 1996-1-11, 4
(Egunkariak egindako inkesta baten iruzkin ez oso objetiboa)
Bermejo, A., 1994, “Fase Terminal”, El Diario Vasco, 94-2-20, 24, (Atxagaren “beatifikazioari”
buruzko iruzkina)
Bertolo, C., 1989, ”Contar para no morir”, El Pais(libros), 26-11-89, 13-14 (OBB kritika)
Blanco, B., 1989, “OBB, un paseo por la imaginación”, YA, 89-12-9, 2
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Bogaerts, J., 1992, ”Atxaga de los bosques (II)(Filosóficas ubres)” (Memorias de una vaca), La
Nueva España, 92-12-18, 46
Borda, I., 1994, “Hotel Atxaga (GBB )”, ARGIA 94-6-19, 54, (kritika)
Bustelo, T., 1991, “BA: “El mito del artista único y original ha vuelto a renacer gracias al cine”, El
Mundo, 91-5-24, 37 (egunkari kronika)
C.S., 1989, “BA tradueix a l’espanyol el seu OBB”, Avui, 89-12-2, 34 (egunkari kronika)
______, “Memorias de una vaca” (erreseina laburra), Vida Nueva 1509, 45
Calleja, J.M., 1992, “Atxaga en París”, El Diario Vasco, 92-12-4, 2.
______, 1994, “Atxaga, ciudad y tribu”, El Correo, 94-3-25, 35
Calleja, S., 1988, “B.Atxaga” in La Literatura infantil vasca, Bilbo, Ed. Mensajero
______, 1994, Haur Literatura euskaraz. Lehenengo irakurgaietatik 1986ra arte, Bilbo, BBKLabayru (1986 arteko Atxagaren hainbat titulu aipatu eta komentatzen dira IX kapituluaren
18.puntuan)
Cambio 16, 1989a, “Tierras vírgenes”, Cambio 16, 89-12-18, (OBB kritika)
______, 1989b, “Recomendamos, Tierras vírgenes” (OBB), Cambio 16, 89-12-18
______, 1996, “Esos Cielos”, Cambio 16, 96-6-10, (erreseina laburra)
Camino, I., 1984, ”Sugeak txoriari begiratzen dionean”, ARGIA 1041, 84-12-23, 4, (erreseina)
______, 1985, ”Bi anai”, ARGIA 1060, 85-5-17, 4, (erreseina)
Campos, J., 1996, “La Condena Interior”, (Esos Cielos), Levante, 96-6-14 (kritika)
Cano, H., 1997, “Literatura”, Jakin 99, 113-118 (BA aipatua)
Cano Conesa, J., 1990, “Obabakoak”, La Verdad (Murcia), 90-2-18, 9, (Kritika)
Cantavella, J., 1989, ”BA: Para la lengua y literatura vasca creo que ya ha pasado..”, El Correo, 2911-89, 60, (elkarrizketa laburra euskaraz idazteaz, biolentziaz)
Cantón, B. et al., 1991, “Bernardo Atxaga” in Cantón, B. et al., Gizonak. Los Forjadores de Euskal
Herria, Donostia: Kriselu, 305-308 ( Laburpen bat dakar Atxagaren biografia eta ibilbide
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
NOBELAK EUSKARAZ ´94
Egunero
1.6
.0
2.8
1.2
2.0
1.4
1.9
2.5
.0
2.0
.0
1.7
1.8
1.6
Aste. zenb. ald.
18.6 13.5 22.2 22.4 15.3 20.8 16.8 19.2 17.5 19.1 16.1 26.7 16.4 12.7
Hile. zenb. ald.
58.5 60.8 57.4 61.2 56.1 59.7 57.0 57.5 60.3 59.2 54.8 51.7 60.0 61.9
Inoiz ez
21.3 25.7 17.6 15.3 26.5 18.1 24.3 20.8 22.2 19.7 29.0 20.0 21.8 23.8
KASUAK
NOBELAK GAZTELERAZ ´94
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK EUSKARAZ ´94
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK GAZTELERAZ ´94
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
NOBELAK GAZTELERAZ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
NOBELAK EUSKERAZ ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK GAZTELERAZ ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK EUSKERAZ ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

13.7
30.8
45.1
10.4

6.8
29.7
50.0
13.5

18.7
31.8
41.1
8.4

16.5
30.6
44.7
8.2

11.3
30.9
45.4
12.4

12.7
28.2
47.9
11.3

14.0
32.7
43.0
10.3

12.6
28.6
49.6
9.2

15.9
34.9
36.5
12.7

15.2
29.8
46.4
8.6

6.5
35.5
38.7
19.4

13.6
28.8
44.1
13.6

12.7
30.9
45.5
10.9

14.3
33.3
44.4
7.9

182

74

107

85

97

71

107

119

63

151

31

59

55

63

1.1
9.6
36.5
52.8

.0
11.3
32.4
56.3

1.9
8.5
39.6
50.0

1.2
12.9
36.5
49.4

1.1
6.5
36.6
55.9

.0
15.9
37.7
46.4

1.9
5.7
36.2
56.2

.9
8.5
41.9
48.7

1.6
11.5
26.2
60.7

.7
10.2
37.4
51.7

3.2
6.5
32.3
58.1

.0
10.5
35.1
54.4

.0
14.8
29.6
55.6

3.2
4.8
43.5
48.4

178

71

106

85

93

69

105

117

61

147

31

57

54

62

1.7
5.1
28.2
65.0

1.4
5.6
26.8
66.2

1.9
4.8
28.6
64.8

1.2
4.7
25.9
68.2

2.2
5.4
30.4
62.0

2.9
5.9
30.9
60.3

1.0
4.8
26.7
67.6

2.6
4.3
28.4
64.7

.0
6.6
27.9
65.6

2.1
6.2
27.4
64.4

.0
.0
32.3
67.7

1.8
5.4
28.6
64.3

3.7
5.6
20.4
70.4

.0
4.8
33.9
61.3

177

71

105

85

92

68

105

116

61

146

31

56

54

62

14.4
32.2
42.2
11.1

5.6
31.9
44.4
18.1

20.6
32.7
40.2
6.5

15.3
32.9
40.0
11.8

13.7
31.6
44.2
10.5

16.9
26.8
42.3
14.1

13.3
35.2
41.9
9.5

11.9
31.4
45.8
11.0

19.4
33.9
35.5
11.3

13.4
32.9
43.6
10.1

19.4
29.0
35.5
16.1

8.5
33.9
40.7
16.9

18.2
34.5
38.2
9.1

18.0
27.9
45.9
8.2

180

72

107

85

95

71

105

118

62

149

31

59

55

61

8.2
25.7
56.3
9.8

2.7
28.4
59.5
9.5

12.0
24.1
53.7
10.2

9.4
30.6
51.8
8.2

7.1
21.4
60.2
11.2

6.9
25.0
56.9
11.1

9.3
24.3
57.0
9.3

7.5
26.7
55.0
10.8

9.5
23.8
58.7
7.9

7.9
27.0
58.6
6.6

9.7
19.4
45.2
25.8

6.7
30.0
53.3
10.0

9.1
23.6
60.0
7.3

7.9
23.8
55.6
12.7

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

2.8
19.8
42.9
34.5

2.8
23.6
36.1
37.5

2.9
17.1
47.6
32.4

4.7
23.5
40.0
31.8

1.1
16.3
45.7
37.0

4.3
21.4
48.6
25.7

1.0
17.5
40.8
40.8

4.3
16.4
39.7
39.7

.0
26.2
49.2
24.6

3.4
19.5
42.3
34.9

.0
21.4
46.4
32.1

5.0
16.7
36.7
41.7

.0
22.6
43.4
34.0

1.7
22.0
47.5
28.8

177

72

105

85

92

70

103

116

61

149

28

60

53

59

3.9
23.0
53.9
19.1

2.8
22.2
51.4
23.6

4.7
23.6
55.7
16.0

6.0
27.4
52.4
14.3

2.1
19.1
55.3
23.4

5.7
27.1
51.4
15.7

1.9
19.0
57.1
21.9

5.2
18.3
56.5
20.0

1.6
31.7
49.2
17.5

4.7
22.8
55.7
16.8

.0
24.1
44.8
31.0

5.0
20.0
61.7
13.3

3.8
25.0
42.3
28.8

3.3
21.3
57.4
18.0

178

72

106

84

94

70

105

115

63

149

29

60

52

61
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
GAUR EGUN IRAKURTZEN PASATZEN DUEN
DENBORA (DUELA 4 URTE KON
Berdintsua
19.2 14.9 22.4 20.2 18.4 23.9 15.9 19.3 19.0 17.1 30.0 20.0 14.5 22.6
Denbora gehiago
35.7 39.2 33.6 36.9 34.7 39.4 33.6 37.8 31.7 38.2 23.3 36.7 30.9 35.5
Denbora gutxiago
45.1 45.9 43.9 42.9 46.9 36.6 50.5 42.9 49.2 44.7 46.7 43.3 54.5 41.9
KASUAK
DENBORA GEHIAGO. ARRAZOIAK
Denbora
Irakur. gusta.
Nobelak lortzeko auk.
KASUAK
DENBORA GUTXIAGO ARRAZOIAK
Denbora
Irakur. gusta.
Nobelak lortzeko auk.
KASUAK

182

74

107

84

98

71

107

119

63

152

30

60

55

62

6.2
64.6
29.2

.0
69.0
31.0

11.1
61.1
27.8

3.1
56.3
40.6

9.1
72.7
18.2

6.9
58.6
34.5

2.9
71.4
25.7

6.7
71.1
22.2

5.0
50.0
45.0

7.0
66.7
26.3

.0
50.0
50.0

4.5
59.1
36.4

12.5
56.3
31.3

4.3
78.3
17.4

65

29

36

32

33

29

35

45

20

57

8

22

16

23

93.9
2.4
3.7

90.9
6.1
3.0

95.8
.0
4.2

91.9
2.7
5.4

95.6
2.2
2.2

92.6
.0
7.4

94.3
3.8
1.9

92.2
2.0
5.9

96.8
3.2
.0

95.5
3.0
1.5

86.7
.0
13.3

92.3
7.7
.0

96.6
.0
3.4

92.6
.0
7.4

82

33

48

37

45

27

53

51

31

67

15

26

29

27
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
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TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
UDAN IRAKURRITAKO NOBELAK ´94
Behi Euskaldun baten m. (B.Atxa.)
10.4
1.4 16.7 10.6 10.2 11.1 10.3
9.2 12.7
9.9 12.9
6.7 12.7 11.1
Obabakoak
(B.Atxa.)
6.0
8.1
4.6 11.8
1.0
5.6
5.6
6.7
4.8
4.6 12.9
5.0
9.1
4.8
Babilonia
(J.Irig.)
4.4
4.1
4.6
7.1
2.0
6.9
2.8
5.8
1.6
5.3
.0
3.3
7.3
3.2
El clan del oso cavern. (J.Auel )
4.4
4.1
4.6
4.7
4.1
.0
7.5
1.7
9.5
5.3
.0
.0
9.1
4.8
Narrazioak
(J.Sarr.)
4.4
4.1
4.6
3.5
5.1
4.2
4.7
4.2
4.8
3.3
9.7
6.7
1.8
4.8
El médico
(N.Nord.)
4.4
1.4
6.5
3.5
5.1
1.4
5.6
5.0
3.2
5.3
.0
3.3
7.3
3.2
Cuentos de Eva Luna
(I.Alle.)
4.4
1.4
6.5
5.9
3.1
2.8
5.6
4.2
4.8
4.6
3.2
5.0
.0
6.3
Los pilares de la tierr.(K.Foll.)
4.4
1.4
6.5
4.7
4.1
2.8
4.7
4.2
4.8
4.6
3.2
1.7
7.3
3.2
Viven
(P.Read )
3.8
4.1
3.7
5.9
2.0
5.6
2.8
1.7
7.9
4.6
.0
5.0
5.5
1.6
No sin mi hija
(B.Madh.)
3.8
.0
6.5
3.5
4.1
4.2
2.8
3.3
4.8
2.6
9.7
.0
9.1
3.2
Chaman
(N.Gord.)
3.3
4.1
2.8
3.5
3.1
2.8
3.7
1.7
6.3
2.6
6.5
1.7
1.8
6.3
Cienfuegos
(A.Vazq.)
2.7
4.1
1.9
2.4
3.1
2.8
2.8
2.5
3.2
2.0
6.5
3.3
1.8
3.2
Vendidas
(Z.Mush.)
2.7
1.4
3.7
4.7
1.0
2.8
2.8
1.7
4.8
3.3
.0
1.7
1.8
4.8
El plan infinito
(I.Alle.)
2.7
.0
4.6
3.5
2.0
.0
4.7
1.7
4.8
2.6
3.2
1.7
.0
4.8
El silencio de los cord.(T.Harr.)
2.7
2.7
2.8
2.4
3.1
4.2
.9
3.3
1.6
2.6
3.2
.0
1.8
6.3
El Valle de los caball. (J.Auel.)
2.7
4.1
1.9
3.5
2.0
1.4
3.7
2.5
3.2
3.3
.0
1.7
1.8
3.2
El perfume
(P.Süsk.)
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
2.8
1.9
1.7
3.2
1.3
6.5
.0
1.8
4.8
Errebeldeak
(S.Hint.)
2.2
.0
3.7
2.4
2.0
5.6
.0
1.7
3.2
2.6
.0
3.3
1.8
1.6
La casa de los espiri. (I.Alle.)
2.2
1.4
2.8
3.5
1.0
.0
3.7
3.3
.0
2.6
.0
6.7
.0
.0
La mujer habitada
(G.Belli)
2.2
1.4
2.8
2.4
2.0
.0
3.7
2.5
1.6
2.6
.0
5.0
1.8
.0
Tuareg
(A.Vazq.)
2.2
1.4
2.8
3.5
1.0
2.8
1.9
1.7
3.2
2.0
3.2
.0
3.6
3.2
It
(S.King )
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
.0
3.7
1.7
3.2
2.0
3.2
.0
3.6
1.6
La tapadera
(J.Gish.)
2.2
2.7
.9
3.5
1.0
2.8
1.9
2.5
1.6
2.6
.0
3.3
.0
3.2
Beste liburuak
243
230
252
247
239
229
256
235
257
244
235
252
215
260
Libururik ez
10.9 14.9
8.3
4.7 16.3 11.1 11.2 11.7
9.5
9.2 19.4 15.0 10.9
7.9
KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

7.1
6.0
5.5
5.5
4.4
3.8
3.8
3.3
3.3
3.3
3.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
195
19.7

5.4
9.5
6.8
8.1
1.4
5.4
2.7
2.7
5.4
.0
1.4
.0
4.1
1.4
4.1
4.1
.0
.0
1.4
2.7
.0
4.1
180
18.9

8.3
3.7
4.6
3.7
6.5
2.8
4.6
3.7
1.9
5.6
4.6
4.6
1.9
3.7
1.9
1.9
4.6
3.7
2.8
1.9
3.7
.9
207
19.4

9.4
8.2
5.9
8.2
5.9
.0
3.5
5.9
3.5
4.7
3.5
4.7
2.4
5.9
3.5
4.7
2.4
3.5
2.4
.0
3.5
2.4
184
16.5

5.1
4.1
5.1
3.1
3.1
7.1
4.1
1.0
3.1
2.0
3.1
1.0
3.1
.0
2.0
1.0
3.1
1.0
2.0
4.1
1.0
2.0
205
22.4

4.2
4.2
4.2
5.6
4.2
2.8
2.8
4.2
4.2
4.2
2.8
2.8
1.4
4.2
4.2
4.2
1.4
2.8
1.4
1.4
1.4
.0
189
20.8

9.3
6.5
6.5
4.7
4.7
4.7
3.7
2.8
1.9
2.8
2.8
2.8
3.7
1.9
1.9
1.9
2.8
1.9
2.8
2.8
2.8
3.7
200
19.6

5.0
4.2
4.2
5.0
4.2
3.3
4.2
3.3
3.3
3.3
5.0
4.2
2.5
2.5
3.3
3.3
3.3
.8
3.3
.8
2.5
1.7
186
20.8

11.1
9.5
7.9
6.3
4.8
4.8
3.2
3.2
3.2
3.2
.0
.0
3.2
3.2
1.6
1.6
1.6
4.8
.0
4.8
1.6
3.2
213
17.5

7.9
5.9
5.3
5.9
3.9
2.6
4.6
3.9
2.0
3.3
3.9
3.3
2.6
2.6
2.6
2.6
3.3
2.0
2.6
2.0
2.0
.7
188
21.7

3.2
6.5
6.5
3.2
6.5
9.7
.0
.0
9.7
3.2
.0
.0
3.2
3.2
3.2
3.2
.0
3.2
.0
3.2
3.2
9.7
232
9.7

5.0
5.0
5.0
6.7
3.3
.0
5.0
3.3
5.0
3.3
3.3
5.0
1.7
.0
1.7
3.3
1.7
.0
3.3
.0
.0
1.7
192
16.7

10.9
9.1
1.8
7.3
1.8
3.6
5.5
3.6
3.6
1.8
5.5
.0
1.8
3.6
5.5
5.5
3.6
5.5
.0
3.6
3.6
1.8
196
21.8

6.3
4.8
9.5
3.2
6.3
7.9
1.6
3.2
1.6
3.2
1.6
3.2
4.8
4.8
1.6
.0
3.2
1.6
3.2
3.2
1.6
1.6
190
20.6

KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

MEDIA udan ´94

3.3

2.9

3.5

3.5

3.1

3.0

3.4

3.1

3.6

3.3

3.2

3.2

3.1

3.5

KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

MEDIA udan ´90

2.7

2.5

2.9

2.8

2.7

2.6

2.8

2.6

3.0

2.6

3.1

2.6

2.9

2.7

KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

UDAN IRAKURRITAKO NOBELAK ´90
Saturno
(A.Urre.)
Sugeak txoriari begirat.(B.Atxa.)
Ehun metro
(R.Saiz.)
Bi leter jaso nituen os.(B.Atxa.)
Izurri berria
(G.Gara.)
It
(S.King )
Obabakoak
(B.Atxa.)
Hamasei egun urgainen
(A.Lert.)
Bi anai
(B.Atxa.)
Goizuetako ezkongaiak
(G.Gara.)
Zergatik panpox
(A.Urre.)
110 Streeteko Geltokia (I.Zaba.)
Abarrak
(Kiriki.)
Alaba
(G.Gara.)
Nikolas Txikiren abentu.(Goscin.)
Rebeldes
(S.Hint.)
Flores en el ático
(V.Andr.)
10 negritos
(A.Chri.)
Elizondoko
(G.Gara.)
Narrazioak
(J.Sarr.)
Errebeldeak
(S.Hint.)
El misterio de Salem´s. (S.King )
Beste liburuak
Libururik ez
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
UDAN IRAKURRITAKO AUTOREAK ´94
B. Atxaga
19.1 13.5 23.1 25.9 13.3 19.4 18.7 19.2 19.0 17.8 25.8 15.0 21.8 20.6
A. Vázquez
14.8 14.9 13.9 12.9 16.3 25.0
8.4 17.5
9.5 15.1 12.9 23.3
9.1 12.7
I. Allende
10.9
2.7 16.7 15.3
7.1
2.8 16.8 10.8 11.1 11.2
9.7 15.0
1.8 12.7
S. King
9.8 16.2
5.6
7.1 12.2
8.3 11.2
7.5 14.3
9.2 12.9
8.3
9.1 11.1
J. Auel
8.7 10.8
7.4
9.4
8.2
2.8 13.1
4.2 17.5
9.9
3.2
1.7 12.7 11.1
J. M. Irigoien
8.2
4.1 11.1
9.4
7.1 11.1
6.5 11.7
1.6
9.9
.0
8.3 10.9
6.3
J. Sarrionaindia
8.2
6.8
9.3
5.9 10.2
5.6 10.3
7.5
9.5
7.9
9.7 11.7
3.6
9.5
N. Gordon
7.7
5.4
9.3
7.1
8.2
4.2
9.3
6.7
9.5
7.9
6.5
5.0
9.1
9.5
A. Christie
5.5
.0
9.3
9.4
2.0
5.6
5.6
3.3
9.5
5.3
6.5
.0 14.5
3.2
G. García Márquez
4.9
2.7
6.5
5.9
4.1
.0
8.4
5.8
3.2
3.9
9.7
6.7
3.6
3.2
K. Follet
4.4
1.4
6.5
4.7
4.1
2.8
4.7
4.2
4.8
4.6
3.2
1.7
7.3
3.2
A. lertxundi
3.8
6.8
1.9
4.7
3.1
4.2
3.7
2.5
6.3
3.9
3.2
5.0
1.8
4.8
P. Read
3.8
4.1
3.7
5.9
2.0
5.6
2.8
1.7
7.9
4.6
.0
5.0
5.5
1.6
R. Cook
3.8
1.4
5.6
3.5
4.1
4.2
3.7
2.5
6.3
2.6
9.7
3.3
1.8
6.3
B. Mahmoody
3.8
.0
6.5
3.5
4.1
4.2
2.8
3.3
4.8
2.6
9.7
.0
9.1
3.2
A. Urretabizkaia
3.3
.0
5.6
3.5
3.1
4.2
2.8
3.3
3.2
3.3
3.2
1.7
3.6
4.8
M. Kundera
3.3
1.4
4.6
5.9
1.0
.0
5.6
4.2
1.6
3.9
.0
3.3
1.8
4.8
P. Aristi
3.3
1.4
4.6
3.5
3.1
1.4
4.7
3.3
3.2
3.9
.0
5.0
1.8
3.2
V. Andrews
3.3
2.7
3.7
3.5
3.1
5.6
1.9
1.7
6.3
3.9
.0
1.7
3.6
4.8
J. Tolkien
2.7
4.1
1.9
3.5
2.0
2.8
2.8
1.7
4.8
2.6
3.2
5.0
1.8
1.6
S. Hinton
2.7
1.4
3.7
3.5
2.0
6.9
.0
2.5
3.2
3.3
.0
5.0
1.8
1.6
Z. Mushew
2.7
1.4
3.7
4.7
1.0
2.8
2.8
1.7
4.8
3.3
.0
1.7
1.8
4.8
T. Harris
2.7
2.7
2.8
2.4
3.1
4.2
.9
3.3
1.6
2.6
3.2
.0
1.8
6.3
A. Walker
2.2
.0
3.7
3.5
1.0
4.2
.9
3.3
.0
2.0
3.2
3.3
.0
3.2
D. Lapierre
2.2
1.4
2.8
2.4
2.0
1.4
2.8
1.7
3.2
2.6
.0
.0
3.6
3.2
G. Belli
2.2
1.4
2.8
1.2
3.1
.0
3.7
2.5
1.6
2.6
.0
3.3
3.6
.0
G. Garate
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
1.4
2.8
2.5
1.6
1.3
6.5
.0
3.6
3.2
P. Süskin
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
2.8
1.9
1.7
3.2
1.3
6.5
.0
1.8
4.8
T. Sharpe
2.2
2.7
1.9
1.2
3.1
5.6
.0
2.5
1.6
2.6
.0
5.0
1.8
.0
U. Eco
2.2
2.7
1.9
3.5
1.0
.0
3.7
3.3
.0
2.0
3.2
1.7
1.8
3.2
Beste autoreak
168
169
168
171
166
153
180
162
181
168
168
170
149
181
Libururik ez
10.9 14.9
8.3
4.7 16.3 11.1 11.2 11.7
9.5
9.2 19.4 15.0 10.9
7.9
KASUAK
UDAN IRAKURRITAKO AUTOREAK ´90
B. Atxaga
S. King
G. Garate
A. Christie
A. Urretabizkaia
R. Saizarbitoria
V. Andrews
J. Verne
A. Lertxundi
Kirikino
S. Hinton
A. Hitchcock
E. Blyton
Goscinny
I. Allende
I. Zabaleta
J. M. Irigoien
J. Sarrionaindia
J. Tolkien
P. Aristi
Txillardegi
X. Gereño
M. Ende
M. Gripe
M. Zarate
J. Auel
A. C. Doyle
Beste autoreak
Libururik ez
KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

17.5
13.7
12.6
11.5
10.4
5.5
5.5
4.9
4.4
4.4
3.8
3.3
3.3
3.3
3.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.2
2.2
2.2
1.6
110
19.7

24.3
16.2
4.1
6.8
6.8
6.8
.0
6.8
4.1
6.8
4.1
4.1
4.1
5.4
.0
.0
.0
2.7
4.1
1.4
1.4
.0
1.4
1.4
4.1
1.4
2.7
109
18.9

13.0
12.0
18.5
14.8
13.0
4.6
9.3
3.7
4.6
2.8
3.7
2.8
2.8
1.9
5.6
4.6
4.6
2.8
1.9
3.7
3.7
4.6
3.7
2.8
.9
2.8
.9
111
19.4

22.4
5.9
18.8
14.1
12.9
5.9
4.7
5.9
5.9
4.7
5.9
2.4
7.1
4.7
1.2
4.7
1.2
1.2
2.4
.0
.0
4.7
2.4
2.4
.0
.0
2.4
102
16.5

13.3
20.4
7.1
9.2
8.2
5.1
6.1
4.1
3.1
4.1
2.0
4.1
.0
2.0
5.1
1.0
4.1
4.1
3.1
5.1
5.1
1.0
3.1
2.0
4.1
4.1
1.0
116
22.4

13.9
9.7
13.9
5.6
6.9
4.2
2.8
4.2
2.8
1.4
4.2
4.2
5.6
2.8
.0
2.8
1.4
2.8
2.8
1.4
2.8
.0
2.8
1.4
2.8
1.4
1.4
114
20.8

16.8
16.8
12.1
15.0
12.1
6.5
6.5
4.7
5.6
6.5
3.7
2.8
1.9
3.7
5.6
2.8
3.7
2.8
2.8
3.7
2.8
4.7
1.9
2.8
1.9
2.8
1.9
107
19.6

15.8
14.2
13.3
13.3
10.0
4.2
5.8
5.8
5.0
4.2
4.2
4.2
1.7
5.0
2.5
4.2
3.3
1.7
3.3
3.3
3.3
.0
4.2
.8
2.5
1.7
.8
100
20.8

20.6
12.7
11.1
7.9
11.1
7.9
4.8
3.2
3.2
4.8
3.2
1.6
6.3
.0
4.8
.0
1.6
4.8
1.6
1.6
1.6
7.9
.0
4.8
1.6
3.2
3.2
129
17.5

17.8
9.2
12.5
9.9
11.8
5.3
6.6
5.3
5.3
3.9
3.9
3.9
3.3
3.3
1.3
3.3
3.3
2.6
1.3
2.6
2.6
3.3
2.6
2.0
2.0
2.6
1.3
111
21.7

16.1
35.5
12.9
19.4
3.2
6.5
.0
3.2
.0
6.5
3.2
.0
3.2
3.2
12.9
.0
.0
3.2
9.7
3.2
3.2
.0
3.2
3.2
3.2
.0
3.2
106
9.7

18.3
8.3
10.0
8.3
8.3
5.0
1.7
3.3
5.0
1.7
3.3
5.0
1.7
5.0
.0
5.0
5.0
.0
3.3
5.0
1.7
.0
1.7
.0
3.3
1.7
1.7
118
16.7

25.5
18.2
7.3
10.9
16.4
1.8
9.1
9.1
3.6
3.6
5.5
3.6
5.5
3.6
1.8
.0
1.8
3.6
3.6
1.8
3.6
1.8
3.6
3.6
.0
.0
3.6
98.2
21.8

11.1
14.3
17.5
15.9
7.9
9.5
6.3
3.2
4.8
7.9
1.6
1.6
3.2
1.6
7.9
3.2
1.6
4.8
1.6
1.6
3.2
6.3
3.2
3.2
3.2
1.6
.0
102
20.6

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
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TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
NOBELA FABORITOAK
Obabakoak
(B.Atxa.)
13.1 16.2 11.1 12.9 13.3
9.7 15.0 14.2 11.1 13.2 12.9
8.3 14.5 15.9
Behi Euskaldun baten m. (B.Atxa.)
8.2
2.7 12.0
8.2
8.2
9.7
7.5
7.5
9.5
7.9
9.7
8.3
9.1
7.9
Babilonia
(J.Irig.)
8.2
5.4 10.2 10.6
6.1
4.2 11.2 10.8
3.2
8.6
6.5
3.3 12.7
7.9
Los pilares de la tierr.(K.Foll.)
6.6
1.4 10.2
4.7
8.2
5.6
6.5
6.7
6.3
6.6
6.5
1.7 12.7
6.3
La casa de los espiri. (I.Alle.)
6.0
1.4
9.3
3.5
8.2
5.6
6.5
7.5
3.2
6.6
3.2
6.7
3.6
7.9
El señor de los anillos (J.Tolk.)
4.9
9.5
1.9
5.9
4.1
6.9
3.7
4.2
6.3
2.0 19.4
5.0
5.5
4.8
Kcappo tempo di tremolo (P.Aris.)
4.4
5.4
3.7
5.9
3.1
5.6
3.7
4.2
4.8
3.9
6.5
5.0
3.6
4.8
Viven
(P.Read )
4.4
4.1
4.6
3.5
5.1
5.6
3.7
2.5
7.9
5.3
.0
5.0
9.1
.0
El nombre de la rosa
(U.Eco )
3.3
5.4
1.9
2.4
4.1
1.4
4.7
3.3
3.2
2.0
9.7
.0
5.5
4.8
Exkixu
(Txilla.)
3.3
1.4
4.6
3.5
3.1
4.2
2.8
4.2
1.6
3.9
.0
3.3
3.6
3.2
It
(S.King )
3.3
5.4
1.9
2.4
4.1
2.8
3.7
3.3
3.2
3.3
3.2
.0
7.3
3.2
Narrazioak
(J.Sarr.)
3.3
2.7
3.7
3.5
3.1
1.4
3.7
5.0
.0
3.3
3.2
5.0
3.6
1.6
110 Streeteko geltokia (I.Zaba.)
2.7
2.7
2.8
2.4
3.1
5.6
.9
3.3
1.6
2.6
3.2
5.0
1.8
1.6
El clan del oso cavern. (J.Auel )
2.7
4.1
1.9
3.5
2.0
1.4
3.7
1.7
4.8
3.3
.0
1.7
3.6
3.2
El médico
(N.Nord.)
2.7
1.4
3.7
2.4
3.1
1.4
3.7
2.5
3.2
2.0
6.5
1.7
1.8
4.8
No sin mi hija
(B.Madh.)
2.7
.0
4.6
4.7
1.0
4.2
1.9
2.5
3.2
2.0
6.5
.0
5.5
3.2
Udazkeneko balkoitik
(J.Irig.)
2.7
.0
4.6
3.5
2.0
1.4
3.7
3.3
1.6
3.3
.0
6.7
.0
1.6
Vendidas
(Z.Mush.)
2.7
1.4
3.7
4.7
1.0
2.8
2.8
1.7
4.8
2.6
3.2
3.3
.0
4.8
Bi anai
(B.Atxa.)
2.2
2.7
1.9
1.2
3.1
1.4
2.8
3.3
.0
2.6
.0
5.0
.0
1.6
Chaman
(N.Gord.)
2.2
2.7
1.9
1.2
3.1
4.2
.9
1.7
3.2
2.6
.0
3.3
1.8
1.6
Gizona bere barkardade. (B.Atxa.)
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
4.2
.9
3.3
.0
2.6
.0
3.3
1.8
1.6
Izurri berria
(G.Gara.)
2.2
4.1
.9
1.2
3.1
4.2
.9
1.7
3.2
2.6
.0
6.7
.0
.0
La sonrisa etrusca
(J.San P)
2.2
.0
3.7
2.4
2.0
1.4
2.8
2.5
1.6
2.6
.0
.0
.0
6.3
Egunero hasten delako
(R.Saiz.)
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
2.8
1.9
2.5
1.6
2.0
3.2
1.7
3.6
.0
Zergatik panpox
(A.Urret)
2.2
1.4
1.9
3.5
1.0
2.8
1.9
1.7
3.2
2.0
3.2
.0
3.6
3.2
Beste liburuak
162
173
155
167
158
153
170
158
170
165
148
170
144
167
Libururik ez
1.6
2.7
.9
2.4
1.0
.0
1.9
.8
3.2
1.3
3.2
1.7
1.8
1.6
KASUAK
NOBELA FABORITOEN AUTOREAK
B. Atxaga
J. M. Irigoien
I. Allende
P. Aristi
A. Vázquez
S. King
K. Follet
J. Auel
J. Tolkien
N. Gordon
G. García Márquez
J. Sarrionaindia
P. Read
Txillardegi
R. Saizarbitoria
G. Garate
S. Hinton
U. Eco
A. Urretabizkaia
M. Delibes
B. Mahmoody
D. Lapierre
I. Zabaleta
Z. Mushew
T. Sharpe
Beste autoreak
Libururik ez
KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

28.4
11.5
10.4
7.7
7.7
7.1
6.6
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.4
4.4
4.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.2
116
1.6

25.7
4.1
1.4
9.5
10.8
8.1
1.4
8.1
10.8
4.1
2.7
4.1
4.1
1.4
5.4
5.4
2.7
5.4
1.4
4.1
.0
4.1
2.7
1.4
1.4
130
2.7

30.6
16.7
16.7
6.5
5.6
6.5
10.2
2.8
.9
5.6
6.5
5.6
4.6
6.5
2.8
1.9
3.7
1.9
3.7
2.8
4.6
1.9
2.8
3.7
2.8
107
.9

29.4
14.1
7.1
7.1
5.9
5.9
4.7
5.9
5.9
3.5
7.1
4.7
3.5
4.7
5.9
1.2
4.7
2.4
4.7
1.2
4.7
3.5
2.4
4.7
1.2
124
2.4

27.6
9.2
13.3
8.2
9.2
8.2
8.2
4.1
4.1
6.1
3.1
5.1
5.1
4.1
3.1
5.1
2.0
4.1
2.0
5.1
1.0
2.0
3.1
1.0
3.1
110
1.0

31.9
5.6
8.3
6.9
8.3
6.9
5.6
4.2
5.6
5.6
1.4
2.8
5.6
4.2
6.9
4.2
5.6
1.4
4.2
2.8
4.2
1.4
5.6
2.8
4.2
107
.0

26.2
15.9
12.1
8.4
6.5
7.5
6.5
5.6
4.7
4.7
6.5
5.6
3.7
4.7
2.8
2.8
1.9
4.7
2.8
3.7
1.9
3.7
.9
2.8
.9
124
1.9

31.7
14.2
10.8
9.2
9.2
6.7
6.7
4.2
3.3
4.2
5.8
6.7
2.5
4.2
5.0
3.3
3.3
3.3
3.3
5.0
2.5
2.5
3.3
1.7
1.7
109
.8

22.2
6.3
9.5
4.8
4.8
7.9
6.3
6.3
7.9
6.3
3.2
1.6
7.9
4.8
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
.0
3.2
3.2
1.6
4.8
3.2
130
3.2

28.3
12.5
11.2
7.9
7.9
7.2
6.6
5.3
2.0
4.6
4.6
4.6
5.3
5.3
3.9
3.9
3.3
2.0
2.6
3.9
2.0
3.3
2.6
2.6
2.6
118
1.3

29.0
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
3.2
19.4
6.5
6.5
6.5
.0
.0
6.5
.0
3.2
9.7
6.5
.0
6.5
.0
3.2
3.2
.0
106
3.2

30.0
10.0
11.7
10.0
15.0
6.7
1.7
5.0
6.7
5.0
1.7
6.7
5.0
3.3
1.7
8.3
3.3
.0
1.7
3.3
.0
3.3
5.0
3.3
1.7
110
1.7

25.5
12.7
3.6
5.5
3.6
10.9
12.7
3.6
3.6
3.6
7.3
7.3
9.1
3.6
5.5
.0
5.5
5.5
3.6
1.8
5.5
3.6
1.8
.0
1.8
111
1.8

30.2
11.1
14.3
7.9
4.8
4.8
6.3
6.3
4.8
6.3
6.3
1.6
.0
6.3
4.8
1.6
1.6
4.8
4.8
3.2
3.2
1.6
1.6
4.8
3.2
122
1.6

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
NOBELA EDO IPUIN LIBURU ETXEAN
Bai
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KASUAK
ZENBAT LIBURU ETXEAN
KASUAK
LIBURU PROPIO ETXEAN
Bai
Ez
KASUAK
ZENBAT LIBURU PROPIO ETXEAN
KASUAK
NOBELA EDO IPUIN LUBURU EROSTEN DU
Bai
Ez
KASUAK
ZENBAT EROSI (AZKEN URTEAN)
KASUAK
NOBELA IPUIN LIBURU LAGUNEK UZTEN
Bai
Ez
KASUAK
ZENBAT UZTEN DIZKIOTE LAGUNEK
(AZKEN URTEAN)
KASUAK
LIBURUTEGIETARA JOTZEN DU LIBU
Bai
Ez
KASUAK
ZENBAT HARTU DU AZKEN URTEAN
KASUAK

180

72

107

82

98

72

105

118

62

150

30

59

54

62

123

134

117

121

125

78.3

149

89.0

201

115

175

80.2

159

142

124

52

71

54

70

43

80

86

38

106

18

45

35

40

97.8
2.2

98.6
1.4

97.2
2.8

98.8
1.2

96.9
3.1

100
.0

96.2
3.8

98.3
1.7

96.8
3.2

97.3
2.7

100
.0

96.6
3.4

100
.0

96.7
3.3

180

72

107

82

98

72

105

118

62

149

31

59

55

61

39.2

39.8

39.1

39.2

39.2

34.7

42.3

37.0

44.3

40.5

31.6

37.2

51.9

30.2

137

60

76

59

78

51

84

95

42

117

20

48

40

44

83.0
17.0

76.7
23.3

87.0
13.0

85.7
14.3

80.6
19.4

87.5
12.5

81.3
18.7

85.7
14.3

77.8
22.2

83.4
16.6

80.6
19.4

88.1
11.9

81.8
18.2

77.8
22.2

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

5.2

5.4

5.1

5.2

5.2

5.1

5.3

4.9

5.7

5.0

6.3

5.1

5.1

5.6

143

52

90

68

75

61

81

97

46

120

23

48

42

48

84.4
15.6

77.1
22.9

88.9
11.1

85.4
14.6

83.5
16.5

84.5
15.5

84.8
15.2

80.3
19.7

91.9
8.1

84.5
15.5

83.9
16.1

87.7
12.3

79.6
20.4

84.1
15.9

179

70

108

82

97

71

105

117

62

148

31

57

54

63

3.4

3.1

3.6

3.7

3.2

3.4

3.4

3.7

2.9

3.4

3.6

3.9

3.6

2.8

143

54

88

68

75

58

83

89

54

119

24

49

40

49

35.7
64.3

37.0
63.0

35.2
64.8

40.5
59.5

31.6
68.4

37.5
62.5

35.5
64.5

37.8
62.2

31.7
68.3

39.7
60.3

16.1
83.9

45.8
54.2

29.1
70.9

30.2
69.8

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

5.8

7.7

4.6

7.1

4.5

4.4

6.9

6.7

4.0

5.7

7.8

6.7

4.1

6.5

64

26

38

33

31

27

37

44

20

59

5

26

16

19
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
KONTUTAN HARTUTA ALDERDIAK ´94
Titulua
72.0 71.2 72.2 73.8 70.4 76.4 69.2 69.7 76.2 70.9 77.4 67.8 78.2 69.8
Autorea
71.4 69.9 73.1 69.0 73.5 58.3 79.4 68.9 76.2 69.5 80.6 71.2 69.1 73.0
Euskaraz ego.
37.9 37.0 38.9 35.7 39.8 48.6 30.8 39.5 34.9 41.1 22.6 45.8 43.6 28.6
Liburuaren itxura
29.7 27.4 30.6 25.0 33.7 36.1 26.2 29.4 30.2 30.5 25.8 23.7 43.6 22.2
Irakasleen iritz.
33.0 20.5 40.7 34.5 31.6 29.2 36.4 37.8 23.8 33.8 29.0 33.9 45.5 23.8
Kritika
58.2 46.6 66.7 59.5 57.1 51.4 62.6 57.1 60.3 58.9 54.8 52.5 63.6 60.3
Jendearen iritz.
88.5 79.5 94.4 91.7 85.7 83.3 91.6 85.7 93.7 87.4 93.5 79.7 96.4 88.9
KASUAK
KONTUTAN HARTUTA ALDERDIAK ´90
Titulua
Autorea
Euskaraz ego.
Liburuaren itxura
Irakasleen iritz.
Kritika
Jendearen iritz.
KASUAK
GUSTATZEN ZAIZKIEN NOBELAK ´94
Abenturazkoak
Zientzia fiktz.
Erotikoak
Historioak
Arazo sozio-pol.
Poliziakoak
Misteriozkoak
Existe./psiko.
KASUAK
GUSTATZEN ZAIZKIEN NOBELAK ´90
Abenturazkoak
Zientzia fiktz.
Erotikoak
Historioak
Arazo sozio-pol.
Poliziakoak
Misteriozkoak
Existe./psiko.
KASUAK

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

53.6
40.4
20.2
21.3
16.9
26.2
65.6

52.7
50.0
20.3
28.4
13.5
21.6
60.8

54.6
33.3
20.4
16.7
18.5
29.6
69.4

63.5
43.5
23.5
18.8
22.4
23.5
64.7

44.9
37.8
17.3
23.5
12.2
28.6
66.3

55.6
29.2
26.4
26.4
19.4
22.2
69.4

54.2
45.8
15.9
18.7
15.9
28.0
61.7

55.0
40.8
23.3
20.8
20.0
27.5
62.5

50.8
39.7
14.3
22.2
11.1
23.8
71.4

52.6
36.8
22.4
20.4
17.1
27.0
66.4

58.1
58.1
9.7
25.8
16.1
22.6
61.3

45.0
41.7
30.0
15.0
16.7
23.3
58.3

61.8
36.4
14.5
23.6
18.2
27.3
72.7

54.0
42.9
15.9
20.6
17.5
30.2
65.1

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

59.3
18.7
19.2
38.5
44.5
27.5
50.5
31.3

63.0
23.3
21.9
38.4
41.1
41.1
46.6
21.9

56.5
14.8
16.7
38.9
47.2
17.6
52.8
38.0

58.3
17.9
26.2
38.1
47.6
27.4
48.8
39.3

60.2
19.4
13.3
38.8
41.8
27.6
52.0
24.5

65.3
26.4
23.6
36.1
38.9
29.2
59.7
29.2

54.2
13.1
15.9
40.2
49.5
26.2
43.9
33.6

53.8
18.5
19.3
41.2
48.7
26.1
47.1
33.6

69.8
19.0
19.0
33.3
36.5
30.2
57.1
27.0

59.6
17.9
19.2
38.4
45.7
25.2
48.3
32.5

58.1
22.6
19.4
38.7
38.7
38.7
61.3
25.8

61.0
15.3
20.3
44.1
40.7
23.7
50.8
27.1

63.6
23.6
20.0
41.8
47.3
30.9
49.1
34.5

54.0
17.5
15.9
31.7
44.4
28.6
49.2
30.2

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

67.8
19.1
17.5
24.6
16.4
35.5
68.3
14.8

68.9
31.1
28.4
17.6
17.6
41.9
64.9
6.8

66.7
11.1
9.3
29.6
15.7
31.5
71.3
20.4

76.5
23.5
18.8
24.7
12.9
47.1
72.9
11.8

60.2
15.3
16.3
24.5
19.4
25.5
64.3
17.3

66.7
22.2
20.8
20.8
16.7
37.5
66.7
13.9

67.3
15.9
14.0
27.1
15.9
32.7
69.2
15.9

69.2
15.8
14.2
27.5
19.2
35.8
66.7
17.5

65.1
25.4
23.8
19.0
11.1
34.9
71.4
9.5

67.8
15.1
18.4
25.7
17.8
34.2
67.1
17.1

67.7
38.7
12.9
19.4
9.7
41.9
74.2
3.2

70.0
16.7
16.7
26.7
23.3
36.7
70.0
15.0

70.9
18.2
18.2
25.5
10.9
34.5
69.1
10.9

61.9
23.8
19.0
20.6
15.9
34.9
65.1
17.5

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
GOGOKOEN AUTOREAK ´94
B. Atxaga
35.0 35.1 35.2 34.1 35.7 36.1 34.6 39.2 27.0 33.6 41.9 38.3 32.7 33.3
I. Allende
15.3
6.8 21.3 15.3 15.3 12.5 17.8 15.8 14.3 16.4
9.7 16.7
3.6 22.2
S. King
10.4 14.9
7.4
9.4 11.2 12.5
9.3
9.2 12.7
9.9 12.9
6.7 10.9 14.3
A. Vázquez
9.8 10.8
9.3
9.4 10.2
8.3 10.3 11.7
6.3
9.9
9.7 18.3
3.6
7.9
G. García Márquez
8.7 10.8
7.4 11.8
6.1
2.8 12.1
8.3
9.5
8.6
9.7 11.7
5.5
7.9
A. Christie
8.2
5.4 10.2
7.1
9.2
8.3
8.4
8.3
7.9
7.9
9.7 10.0 10.9
4.8
J. Sarrionaindia
8.2
6.8
9.3
3.5 12.2
8.3
8.4
6.7 11.1
9.2
3.2
6.7
7.3
9.5
J. Irigoien
7.1
.0 12.0
9.4
5.1
5.6
8.4
9.2
3.2
7.2
6.5
8.3
7.3
4.8
G. Garate
6.6
8.1
5.6
3.5
9.2 12.5
2.8
6.7
6.3
7.9
.0 13.3
5.5
1.6
K. Follet
4.9
2.7
6.5
3.5
6.1
4.2
5.6
5.8
3.2
5.3
3.2
3.3
9.1
3.2
P. Aristi
4.4
4.1
4.6
4.7
4.1
4.2
4.7
5.8
1.6
5.3
.0
5.0
1.8
6.3
A. Lertxundi
3.8
8.1
.9
3.5
4.1
4.2
3.7
5.0
1.6
3.9
3.2
3.3
.0
7.9
J. Tolkien
3.8
9.5
.0
4.7
3.1
2.8
4.7
2.5
6.3
1.3 16.1
5.0
3.6
3.2
J. Auel
3.3
5.4
1.9
4.7
2.0
1.4
4.7
2.5
4.8
3.9
.0
1.7
5.5
3.2
M. Delibes
3.3
4.1
2.8
2.4
4.1
.0
5.6
1.7
6.3
3.3
3.2
3.3
.0
6.3
N. Gordon
3.3
2.7
3.7
1.2
5.1
1.4
4.7
1.7
6.3
3.3
3.2
1.7
3.6
4.8
T. Agirre
2.7
2.7
1.9
1.2
4.1
6.9
.0
3.3
1.6
3.3
.0
1.7
5.5
1.6
P. Baroja
2.2
.0
3.7
1.2
3.1
2.8
1.9
1.7
3.2
2.6
.0
1.7
3.6
1.6
P. Highsmith
2.2
1.4
2.8
1.2
3.1
.0
3.7
2.5
1.6
2.6
.0
.0
5.5
1.6
R. Cook
2.2
2.7
1.9
2.4
2.0
2.8
1.9
1.7
3.2
2.0
3.2
3.3
1.8
1.6
R. Saizarbitoria
2.2
4.1
.9
2.4
2.0
2.8
1.9
.8
4.8
2.0
3.2
1.7
3.6
1.6
A. Urretabizkaia
2.2
1.4
2.8
3.5
1.0
2.8
.9
3.3
.0
1.3
6.5
1.7
1.8
3.2
J. Verne
2.2
4.1
.9
2.4
2.0
2.8
.9
.8
4.8
2.6
.0
1.7
1.8
3.2
Beste autoreak
73.8 83.8 65.7 76.5 71.4 75.0 72.9 68.3 84.1 76.3 61.3 75.0 78.2 69.8
Autorerik ez
13.1 10.8 14.8 15.3 11.2 11.1 14.0 13.3 12.7 12.5 16.1
3.3 20.0 15.9
KASUAK

183

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

GOGOKOEN AUTOREAK ´90 (Euskaldunak)
B. Atxaga
43.7
G. Garate
41.0
A. Urretabizkaia
19.7
A. Lertxundi
19.1
J. Sarrionaiendia
18.6
R. Saizarbitoria
17.5
P. Aristi
13.7
P. Zabaleta
9.3
X. Gereño
6.6
J. M. Irigoien
6.6
Txillardegi
6.0
Kirinino
5.5
T. Agirre
4.4
X. Amuriza
3.8
J. Mirande
3.3
M. Zarate
3.3
L. M. Haranburu
2.7
Beste autoreak
33.3
Autorerik ez
7.1

47.3
40.5
21.6
18.9
20.3
25.7
13.5
4.1
6.8
1.4
2.7
5.4
1.4
4.1
5.4
6.8
.0
35.1
5.4

41.7
40.7
17.6
19.4
17.6
12.0
13.9
13.0
6.5
10.2
8.3
5.6
6.5
3.7
1.9
.9
4.6
31.5
8.3

44.7
47.1
17.6
18.8
11.8
9.4
10.6
9.4
8.2
4.7
3.5
8.2
4.7
4.7
4.7
2.4
1.2
38.8
8.2

42.9
35.7
21.4
19.4
24.5
24.5
16.3
9.2
5.1
8.2
8.2
3.1
4.1
3.1
2.0
4.1
4.1
28.6
6.1

37.5
45.8
16.7
22.2
19.4
19.4
13.9
8.3
6.9
2.8
4.2
2.8
2.8
2.8
2.8
4.2
.0
33.3
11.1

45.8
37.4
21.5
16.8
18.7
15.9
14.0
9.3
6.5
9.3
6.5
7.5
5.6
4.7
3.7
2.8
4.7
33.6
4.7

42.5
38.3
20.0
20.8
17.5
17.5
12.5
10.8
5.8
8.3
7.5
4.2
4.2
4.2
4.2
1.7
1.7
27.5
10.0

46.0
46.0
19.0
15.9
20.6
17.5
15.9
6.3
7.9
3.2
3.2
7.9
4.8
3.2
1.6
6.3
4.8
44.4
1.6

41.4
40.8
20.4
17.8
19.1
15.8
9.9
9.2
7.9
7.9
7.2
4.6
4.6
3.9
2.6
3.3
2.6
35.5
8.6

54.8
41.9
16.1
25.8
16.1
25.8
32.3
9.7
.0
.0
.0
9.7
3.2
3.2
6.5
3.2
3.2
22.6
.0

41.7
36.7
20.0
15.0
21.7
16.7
15.0
5.0
10.0
13.3
5.0
5.0
3.3
6.7
1.7
6.7
1.7
43.3
5.0

45.5
43.6
18.2
18.2
16.4
16.4
18.2
16.4
1.8
3.6
7.3
3.6
1.8
1.8
1.8
1.8
.0
30.9
7.3

42.9
42.9
22.2
23.8
15.9
19.0
9.5
7.9
7.9
3.2
6.3
6.3
7.9
1.6
6.3
1.6
6.3
27.0
7.9

74

108

85

98

72

107

120

63

152

31

60

55

63

KASUAK

183

28
ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
IPUI/NOBELETATIK LORTZEN DENA
Entreteminda
95.0 95.9 94.4 96.4 93.9 95.8 94.3 93.2 98.4 94.0
100 93.1 98.2 93.7
Arazoez ahaztea
43.1 39.7 44.9 43.4 42.9 38.9 45.3 41.5 46.0 42.7 45.2 29.3 38.2 60.3
Kultura handitzea
92.3 93.2 91.6 91.6 92.9 91.7 92.5 93.2 90.5 92.7 90.3 93.1 92.7 92.1
Beste munduak ezagutzea
68.0 61.6 72.0 66.3 69.4 63.9 70.8 69.5 65.1 67.3 71.0 63.8 63.6 76.2
Jokabideak ikastea
27.1 28.8 25.2 27.7 26.5 27.8 26.4 28.0 25.4 28.7 19.4 24.1 29.1 28.6
Arriskuez ohartzea
20.4 17.8 22.4 22.9 18.4 20.8 18.9 18.6 23.8 22.7
9.7 22.4 21.8 17.5
Inguruekiko ulerkuntza
56.9 52.1 59.8 56.6 57.1 61.1 53.8 56.8 57.1 59.3 45.2 53.4 56.4 58.7
Hizkuntza hobetzea
87.3 87.7 86.9 89.2 85.7 84.7 88.7 87.3 87.3 88.7 80.6 89.7 83.6 88.9
KASUAK

181

73

107

83

98

72

106

118

63

150

31

58

55

63

21.9
78.1

33.8
66.2

14.2
85.8

22.0
78.0

21.9
78.1

23.6
76.4

20.4
79.6

22.4
77.6

21.0
79.0

21.8
78.2

22.6
77.4

27.6
72.4

24.5
75.5

16.1
83.9

178

71

106

82

96

72

103

116

62

147

31

58

53

62

14.8
23.6
41.2
11.5
46.2

6.8
19.2
28.8
11.0
58.9

20.4
26.9
49.1
11.1
38.0

17.9
27.4
40.5
13.1
45.2

12.2
20.4
41.8
10.2
46.9

13.9
19.4
51.4
15.3
40.3

15.9
27.1
33.6
9.3
50.5

10.1
21.8
42.9
10.9
46.2

23.8
27.0
38.1
12.7
46.0

11.9
24.5
43.0
12.6
45.0

29.0
19.4
32.3
6.5
51.6

6.8
15.3
42.4
8.5
52.5

16.4
36.4
47.3
14.5
34.5

22.2
20.6
33.3
11.1
50.8

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

5 U. BAINO GUTXIAGO GURASOEN OZENKI
IRAKURKETAK
Askotan
24.2
Egun batzuetan
29.7
Oso gutxitan
21.4
Inoiz ez
24.7

20.5
27.4
24.7
27.4

26.9
30.6
19.4
23.1

22.6
34.5
21.4
21.4

25.5
25.5
21.4
27.6

26.4
29.2
25.0
19.4

23.4
29.0
18.7
29.0

20.2
25.2
26.1
28.6

31.7
38.1
12.7
17.5

23.2
27.2
22.5
27.2

29.0
41.9
16.1
12.9

22.0
22.0
23.7
32.2

27.3
29.1
23.6
20.0

23.8
39.7
15.9
20.6

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

91.1
28.5
60.3
22.3
14.5

86.1
22.2
56.9
19.4
15.3

94.3
33.0
63.2
24.5
14.2

91.6
27.7
57.8
19.3
10.8

90.6
29.2
62.5
25.0
17.7

90.0
24.3
64.3
12.9
11.4

91.5
31.1
57.5
29.2
16.0

92.3
29.1
53.8
23.9
17.1

88.7
27.4
72.6
19.4
9.7

92.0
28.7
55.3
23.3
16.0

86.2
27.6
86.2
17.2
6.9

91.4
25.9
50.0
20.7
12.1

87.0
29.6
63.0
22.2
16.7

95.2
29.0
71.0
22.6
16.1

179

72

106

83

96

70

106

117

62

150

29

58

54

62

26.6
13.0
32.8
27.7

27.8
13.9
31.9
26.4

26.0
12.5
32.7
28.8

23.2
13.4
29.3
34.1

29.5
12.6
35.8
22.1

27.1
12.9
35.7
24.3

25.0
13.5
30.8
30.8

29.3
12.9
32.8
25.0

21.3
13.1
32.8
32.8

26.7
14.4
32.9
26.0

25.8
6.5
32.3
35.5

27.6
22.4
27.6
22.4

23.5
9.8
31.4
35.3

28.6
7.9
38.1
25.4

177

72

104

82

95

70

104

116

61

146

31

58

51

63

IRAKURRI ONDOREN
Ez du inoiz hitz egiten
Noizbait hitz egiten du
KASUAK
NOREKIN IRAKURTZEN DU
Gurasoekin
Anai-arrebekin
Lagunekin
Beste batzuekin
Inorekin ez
KASUAK

KASUAK
NOBELAK/IPUINAK IRAKURTZERA
BULTZATU ZUTENAK
Irakasleek
Lagunek
Gurasoek
Anai-arrebek
Beste Batzuek
KASUAK
LEHENENGO NOBELAK NON LORTU
Ikastetxeko liburutegian
Liburutegi publikoan
Utzitakoak
Erosiak
KASUAK

29
ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
DENBORA LIBREAN EGITEN DUTENA
Telebista
73.6 78.1 71.3 76.2 71.4 68.1 76.6 68.1 84.1 73.5 74.2 76.3 76.4 69.8
Irratia musika
86.3 89.0 84.3 89.3 83.7 91.7 83.2 84.9 88.9 86.8 83.9 88.1 92.7 77.8
Ikastaroak
17.6 13.7 20.4 16.7 18.4 13.9 20.6 15.1 22.2 16.6 22.6 11.9 18.2 22.2
Irakurri
83.5 76.7 88.0 83.3 83.7 83.3 83.2 80.7 88.9 86.8 67.7 81.4 89.1 81.0
Lagunekin irten
95.1 94.5 96.3 95.2 94.9 91.7 97.2 94.1 96.8 94.0
100 94.9 94.5 95.2
Zaletasunak
75.3 89.0 65.7 76.2 74.5 83.3 69.2 76.5 73.0 77.5 64.5 81.4 74.5 73.0
Aipatutako ezer ez
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
KASUAK
BAKARRIK DAUDENEAN EKINTZAK
Musika jo
Eskulan artistikoak
Eskulan praktikoak
Idatzi
Argazkia
Mendira joan
Sukaldaria
Denborapasak
Zinemara joan
Aipatutako ezer ez
KASUAK
DENBORA LAGUNEKIN PASATZEN DEN
LEKUA
Kalean
Tabernetan
Jolas aretoan
Etxe batean
Elkarte batean
Dantzalekuan
Mendian
Aipatutako ezer ez
KASUAK
EKINTZAK LAGUNEKIN
Kirola
Mahai jokuak
Zine edo teatrora joan
Musika jaialdietara joan
Ekintza artistikoak
Eskulanak
Dantzatu
Poteatu
Musika entzun
Telebista edo bideoa ikusi
Joku elektronikoekin jolastu
Aipatutako ezer ez
KASUAK

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

23.3
18.9
13.3
27.8
6.1
43.3
31.1
38.3
49.4
3.9

17.8
19.2
12.3
20.5
4.1
52.1
23.3
27.4
46.6
6.8

27.4
18.9
13.2
33.0
7.5
37.7
36.8
46.2
51.9
1.9

33.7
15.7
7.2
33.7
6.0
39.8
26.5
38.6
45.8
3.6

14.4
21.6
18.6
22.7
6.2
46.4
35.1
38.1
52.6
4.1

22.2
16.7
15.3
20.8
9.7
50.0
36.1
40.3
38.9
1.4

24.8
21.0
10.5
33.3
3.8
39.0
27.6
38.1
56.2
5.7

16.9
18.6
12.7
25.4
4.2
47.5
29.7
38.1
48.3
4.2

35.5
19.4
14.5
32.3
9.7
35.5
33.9
38.7
51.6
3.2

22.1
17.4
14.8
30.9
7.4
45.6
30.2
39.6
50.3
2.7

29.0
25.8
6.5
12.9
.0
32.3
35.5
32.3
45.2
9.7

18.6
16.9
15.3
27.1
3.4
57.6
35.6
35.6
47.5
.0

27.8
16.7
16.7
24.1
11.1
48.1
29.6
35.2
46.3
9.3

24.2
22.6
9.7
29.0
3.2
25.8
29.0
41.9
53.2
3.2

180

73

106

83

97

72

105

118

62

149

31

59

54

62

86.8
92.3
8.2
39.6
24.2
18.7
50.0
.0

76.7
95.9
15.1
31.5
26.0
20.5
50.7
.0

93.5
89.8
3.7
45.4
23.1
17.6
49.1
.0

90.5
89.3
10.7
34.5
25.0
20.2
52.4
.0

83.7
94.9
6.1
43.9
23.5
17.3
48.0
.0

80.6
93.1
8.3
38.9
20.8
16.7
52.8
.0

90.7
91.6
8.4
39.3
26.2
20.6
48.6
.0

86.6
91.6
5.9
37.0
22.7
18.5
52.9
.0

87.3
93.7
12.7
44.4
27.0
19.0
44.4
.0

87.4
92.7
7.3
36.4
25.2
17.9
50.3
.0

83.9
90.3
12.9
54.8
19.4
22.6
48.4
.0

76.3
91.5
5.1
33.9
18.6
18.6
54.2
.0

92.7
92.7
9.1
41.8
30.9
16.4
56.4
.0

90.5
92.1
11.1
41.3
25.4
22.2
42.9
.0

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

54.4
45.1
72.0
72.5
12.1
2.7
53.8
83.5
42.3
34.1
9.3
.0

76.7
60.3
61.6
60.3
9.6
4.1
50.7
86.3
47.9
32.9
17.8
.0

39.8
35.2
79.6
81.5
13.9
1.9
56.5
81.5
38.9
35.2
3.7
.0

58.3
42.9
75.0
81.0
11.9
1.2
61.9
76.2
41.7
35.7
6.0
.0

51.0
46.9
69.4
65.3
12.2
4.1
46.9
89.8
42.9
32.7
12.2
.0

58.3
50.0
59.7
61.1
11.1
4.2
56.9
80.6
43.1
37.5
11.1
.0

50.5
43.0
79.4
80.4
13.1
1.9
52.3
85.0
41.1
30.8
7.5
.0

53.8
40.3
72.3
70.6
10.9
3.4
47.9
81.5
42.0
29.4
8.4
.0

55.6
54.0
71.4
76.2
14.3
1.6
65.1
87.3
42.9
42.9
11.1
.0

56.3
43.7
72.8
72.8
11.3
3.3
53.0
85.4
40.4
33.1
8.6
.0

45.2
51.6
67.7
71.0
16.1
.0
58.1
74.2
51.6
38.7
12.9
.0

54.2
52.5
69.5
66.1
13.6
5.1
45.8
86.4
42.4
32.2
8.5
.0

54.5
36.4
69.1
76.4
10.9
1.8
54.5
83.6
45.5
32.7
10.9
.0

55.6
47.6
74.6
74.6
12.7
1.6
60.3
81.0
41.3
38.1
9.5
.0

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

30
ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
TELEBISTAKO PROGRAMA GOGOKOENAK
Telesailak
66.9 60.3 72.0 72.6 61.9 66.7 67.0 61.9 76.2 66.0 71.0 58.6 78.2 63.5
Telenobelak
2.8
2.7
2.8
4.8
1.0
.0
4.7
3.4
1.6
2.7
3.2
3.4
3.6
1.6
Informatiboak
77.3 78.1 76.6 81.0 74.2 77.8 77.4 71.2 88.9 76.0 83.9 79.3 72.7 81.0
Kirolak
51.4 75.3 35.5 54.8 48.5 52.8 50.0 47.5 58.7 49.3 61.3 48.3 60.0 47.6
Lehiaketak
49.7 37.0 58.9 60.7 40.2 55.6 46.2 46.6 55.6 50.7 45.2 55.2 54.5 42.9
Documentalak
77.3 80.8 75.7 76.2 78.4 76.4 77.4 80.5 71.4 78.7 71.0 87.9 76.4 66.7
Musika
52.5 42.5 59.8 59.5 46.4 56.9 50.9 54.2 49.2 53.3 48.4 55.2 54.5 47.6
Marrazki bizidunak
20.4 30.1 14.0 16.7 23.7 20.8 20.8 19.5 22.2 20.7 19.4 27.6 21.8 14.3
Elkarrizketak
39.8 42.5 38.3 47.6 33.0 36.1 41.5 43.2 33.3 43.3 22.6 39.7 41.8 38.1
Maitasun Arazoak
14.4
6.8 19.6 11.9 16.5 15.3 14.2 13.6 15.9 16.0
6.5 13.8 18.2 11.1
Ezbeharrei buruzkoak
7.2
4.1
9.3
9.5
5.2 11.1
4.7
5.9
9.5
7.3
6.5
5.2
9.1
7.9
Debateak
67.4 65.8 69.2 64.3 70.1 65.3 68.9 66.1 69.8 69.3 58.1 69.0 76.4 55.6
Aipatutako ezer ez
.6
1.4
.0
.0
1.0
1.4
.0
.8
.0
.7
.0
1.7
.0
.0
KASUAK
PELIKULA MOTA GOGOKOENAK
Borroka leherketak
Beldurrezkoak
Umorezkoak
Sexu-filmeak
Abenturazkoak
Giza arazoei buruzkoak
Norbaiten bizitza kontatzen dutena
Arazo sozio politikoei buruzkoak
Aipatutako ezer ez
KASUAK
MUSIKA MOTA GOGOKOENAK
Klasikoa
Heavya
Hard core, punk
Jazza
Euskal rock taldeak
New Age
Bluesak
Rapa
Bakalao
Salsa
40 Principales
Euskal-herri musika
Aipatutako ezer ez
KASUAK

181

73

107

84

97

72

106

118

63

150

31

58

55

63

22.5
44.5
82.4
35.7
74.7
79.7
63.7
61.5
.0

47.9
49.3
86.3
53.4
82.2
72.6
52.1
60.3
.0

5.6
41.7
79.6
23.1
69.4
85.2
71.3
63.0
.0

26.2
47.6
85.7
44.0
78.6
85.7
64.3
61.9
.0

19.4
41.8
79.6
28.6
71.4
74.5
63.3
61.2
.0

29.2
54.2
83.3
41.7
77.8
70.8
66.7
50.0
.0

16.8
37.4
81.3
31.8
72.0
85.0
62.6
68.2
.0

20.2
39.5
82.4
37.8
71.4
79.8
64.7
67.2
.0

27.0
54.0
82.5
31.7
81.0
79.4
61.9
50.8
.0

22.5
41.1
84.1
34.4
74.2
82.8
65.6
63.6
.0

22.6
61.3
74.2
41.9
77.4
64.5
54.8
51.6
.0

23.7
42.4
84.7
30.5
74.6
76.3
59.3
64.4
.0

25.5
52.7
83.6
38.2
81.8
81.8
65.5
54.5
.0

20.6
38.1
81.0
38.1
71.4
81.0
66.7
66.7
.0

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

56.9
33.7
28.2
26.5
76.8
22.1
50.8
11.6
8.8
37.6
32.6
86.7
.0

47.2
45.8
44.4
22.2
72.2
20.8
45.8
15.3
8.3
23.6
26.4
80.6
.0

63.0
25.9
17.6
29.6
80.6
23.1
54.6
9.3
9.3
46.3
37.0
90.7
.0

63.1
33.3
32.1
35.7
78.6
17.9
50.0
17.9
11.9
40.5
38.1
89.3
.0

51.5
34.0
24.7
18.6
75.3
25.8
51.5
6.2
6.2
35.1
27.8
84.5
.0

57.7
35.2
35.2
29.6
76.1
9.9
52.1
9.9
12.7
38.0
32.4
87.3
.0

56.1
32.7
22.4
24.3
77.6
29.9
50.5
12.1
6.5
37.4
32.7
86.9
.0

55.9
30.5
28.0
31.4
76.3
22.9
47.5
8.5
8.5
35.6
30.5
90.7
.0

58.7
39.7
28.6
17.5
77.8
20.6
57.1
17.5
9.5
41.3
36.5
79.4
.0

59.3
33.3
29.3
29.3
78.0
25.3
49.3
12.0
10.0
39.3
33.3
88.7
.0

45.2
35.5
22.6
12.9
71.0
6.5
58.1
9.7
3.2
29.0
29.0
77.4
.0

50.0
32.8
31.0
32.8
81.0
25.9
53.4
8.6
8.6
31.0
32.8
89.7
.0

67.3
38.2
30.9
21.8
78.2
12.7
54.5
14.5
7.3
43.6
34.5
92.7
.0

52.4
31.7
25.4
25.4
71.4
23.8
46.0
12.7
11.1
38.1
31.7
79.4
.0

181

72

108

84

97

71

107

118

63

150

31

58

55

63
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
BIZILEKUA
Bizi den auzo berean
51.9 52.1 52.3 49.4 54.1 53.5 50.5 50.8 54.0 50.7 58.1 48.3 52.7 54.0
Herri berean beste auzoan
19.3 20.5 18.7 16.9 21.4 18.3 19.6 16.9 23.8 18.7 22.6 12.1 23.6 23.8
Euskadiko beste herri batean
23.2 24.7 21.5 25.3 21.4 26.8 21.5 28.0 14.3 24.7 16.1 36.2 16.4 19.0
Atzerrian
5.5
2.7
7.5
8.4
3.1
1.4
8.4
4.2
7.9
6.0
3.2
3.4
7.3
3.2
KASUAK

181

73

107

83

98

71

107

118

63

150

31

58

55

63

2.2
2.2
11.5
4.9
4.9
70.9
42.9
17.0
23.1

4.1
2.7
12.3
8.2
6.8
71.2
39.7
17.8
21.9

.9
1.9
11.1
2.8
3.7
70.4
44.4
15.7
24.1

2.4
2.4
10.7
3.6
4.8
64.3
31.0
15.5
31.0

2.0
2.0
12.2
6.1
5.1
76.5
53.1
18.4
16.3

2.8
2.8
12.5
6.9
8.3
75.0
54.2
15.3
15.3

1.9
1.9
10.3
3.7
2.8
68.2
35.5
18.7
28.0

1.7
2.5
10.1
3.4
5.9
68.1
42.0
14.3
26.9

3.2
1.6
14.3
7.9
3.2
76.2
44.4
22.2
15.9

2.6
2.0
11.9
6.0
5.3
71.5
44.4
16.6
23.2

.0
3.2
9.7
.0
3.2
67.7
35.5
19.4
22.6

1.7
1.7
11.9
1.7
10.2
66.1
45.8
20.3
30.5

3.6
3.6
20.0
5.5
3.6
70.9
47.3
18.2
20.0

1.6
1.6
4.8
7.9
1.6
73.0
36.5
12.7
20.6

182

73

108

84

98

72

107

119

63

151

31

59

55

63

95.5
4.5

94.4
5.6

96.2
3.8

93.9
6.1

96.9
3.1

94.3
5.7

96.2
3.8

94.8
5.2

96.8
3.2

95.9
4.1

93.5
6.5

94.9
5.1

98.1
1.9

93.5
6.5

179

72

106

82

97

70

106

116

63

148

31

59

54

62

24.0
76.0

28.4
71.6

21.5
78.5

22.5
77.5

25.3
74.7

24.3
75.7

23.1
76.9

21.1
78.9

29.5
70.5

21.4
78.6

36.7
63.3

22.0
78.0

25.0
75.0

25.4
74.6

175

67

107

80

95

70

104

114

61

145

30

59

52

59

55.2
44.8

62.3
37.7

51.0
49.0

55.1
44.9

55.2
44.8

67.6
32.4

47.1
52.9

60.7
39.3

45.2
54.8

56.3
43.8

50.0
50.0

63.2
36.8

58.0
42.0

48.4
51.6

174

69

104

78

96

68

104

112

62

144

30

57

50

62

7.3
5.1
50.0
37.6

9.9
7.0
53.5
29.6

5.7
3.8
47.2
43.4

9.8
4.9
46.3
39.0

5.2
5.2
53.1
36.5

4.3
11.4
50.0
34.3

9.4
.9
50.0
39.6

10.4
5.2
49.6
34.8

1.6
4.8
50.8
42.9

8.1
4.1
47.3
40.5

3.3
10.0
63.3
23.3

12.1
8.6
50.0
29.3

7.7
1.9
48.1
42.3

3.2
4.8
52.4
39.7

178

71

106

82

96

70

106

115

63

148

30

58

52

63

BIKOTE EGONKORRA EDO BIKOTEZ ALDATU
Bikote egonkorra
93.2
Bikotez aldatu
6.8

90.3
9.7

95.2
4.8

90.2
9.8

95.8
4.2

95.7
4.3

91.4
8.6

93.0
7.0

93.7
6.3

91.9
8.1

100
.0

87.9
12.1

94.1
5.9

98.4
1.6

72

104

82

95

70

105

114

63

148

29

58

51

63

AURREKO ETXEBIZITZAN TRABA EGINGO
LIOKETENAK
Asiarrak
Beltzak
Marrokiarrak
Frantsesak
Homosexualak
Heroinomanoak
Ijitoak
Presoak
Aipatutako inor
KASUAK
DENBORA LIBRE ALA DIRU ASKO
Nahiko denbora libre
Diru asko
KASUAK
LANA GARRANTZITSUA ALA EROSOA
Erosoa
Garrantzitsua
KASUAK
LANA SEGURU EDO PROPIOA
Segurua
Propioa
KASUAK
ZENBAT SEME-ALABA GUSTATUKO
LITZAIOKE EDUKITZEA
Bat ere ez
Bat
Bi
Hiru edo gehiago
KASUAK

KASUAK

177
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOT
SEXUA
ADINA
IKASKETAK
AMAREN
EUSKARA
AITAREN OGIBIDEA
IKASKETAK
AMA-HIZK.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _________________
Gizon Emaku 18-19 20/+
Ez
Goi. ik.ez Beste Bai
Ez
Langi Ezla. Profe
goi.
Le.m. maila
Ezpr. sina
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
LANGILE BAT KONTRATATU BEHAR DA
Inguruan jendea bilatu
62.8 69.4 58.9 62.7 62.9 63.4 62.6 61.5 65.1 65.1 51.6 58.6 61.1 69.8
Azterketa egin
37.2 30.6 41.1 37.3 37.1 36.6 37.4 38.5 34.9 34.9 48.4 41.4 38.9 30.2
KASUAK
NORBAIT ARREBA BORTXATZEAR DAGO
Jipoitu
Poliziari eman
KASUAK
UDA BIKOTE BERRIAREKIN EDO
IKASTAROAN
Bikotea
Ikastaroa
KASUAK
ETXERA INOR ERAMATEA ZIN EGIN ETA
GERO LAGUN ZINTZOA AGERTU
Promesa ahaztu
Promesa mantendu
KASUAK
IKASKIDEA SALATU ALA GEZURRA ESAN
Egia esan
Egia ezeztu
KASUAK
ETIKETAZ JANTZITA BAZKALTZERA JOAN
EDO EZ JOAN
Ez joan
Joan
KASUAK
HONDARTZA NUDISTARA EDO ASPERTU
Joan
Aspertu
KASUAK
EGOERA KONFLIKTIBOAK
Bakarrik sentitzen da
Estabaidak gurasoekin
Ikasgelan ez dago motibatuta
Aipatutako ezer ez
KASUAK
GOGOKO EGOERA LINGUISTIKOA
Guztiek Eusk. eta Gazt. galdu
Guztiek Eusk. eta Gazt. jakin
Euske. Gaztele. adina
KASUAK
LEHEN PROBLEMA KONPONTZEKO
Droga gazteen artean
Ekonomia
ETAko presoak gartzeletan
Kutsadura
KASUAK
ERLIJIOA
Katoliko praktikantea
Katoliko ez praktikantea
Beste erlijiokoa
Erlijiorik gabekoa
KASUAK

180

72

107

83

97

71

107

117

63

149

31

58

54

63

54.9
45.1

61.4
38.6

50.0
50.0

54.9
45.1

54.8
45.2

56.9
43.1

53.5
46.5

53.9
46.1

56.7
43.3

51.7
48.3

70.0
30.0

69.0
31.0

52.9
47.1

42.6
57.4

175

70

104

82

93

72

101

115

60

145

30

58

51

61

39.3
60.7

42.3
57.7

37.3
62.7

35.8
64.2

42.4
57.6

42.4
57.6

37.1
62.9

35.7
64.3

45.9
54.1

40.7
59.3

32.1
67.9

43.9
56.1

43.1
56.9

30.0
70.0

173

71

102

81

92

66

105

112

61

145

28

57

51

60

95.6
4.4

94.4
5.6

96.3
3.7

97.6
2.4

93.9
6.1

94.4
5.6

96.3
3.7

94.9
5.1

96.8
3.2

94.7
5.3

100
.0

96.6
3.4

92.6
7.4

98.4
1.6

181

72

108

83

98

72

107

118

63

150

31

59

54

63

2.2
97.8

2.8
97.2

1.9
98.1

2.4
97.6

2.0
98.0

2.8
97.2

1.9
98.1

3.4
96.6

.0
100

2.7
97.3

.0
100

1.7
98.3

1.9
98.1

3.2
96.8

181

72

108

83

98

72

107

118

63

150

31

59

54

63

43.9
56.1

50.0
50.0

39.3
60.7

38.6
61.4

48.5
51.5

46.5
53.5

41.1
58.9

46.2
53.8

39.7
60.3

42.7
57.3

50.0
50.0

54.2
45.8

37.7
62.3

39.7
60.3

180

72

107

83

97

71

107

117

63

150

30

59

53

63

46.7
53.3

52.8
47.2

43.0
57.0

50.6
49.4

43.3
56.7

53.5
46.5

41.1
58.9

50.8
49.2

38.7
61.3

50.3
49.7

29.0
71.0

52.5
47.5

39.6
60.4

46.0
54.0

180

72

107

83

97

71

107

117

63

150

30

59

53

63

33.5
43.6
36.3
31.8

40.3
47.2
45.8
27.8

28.3
40.6
30.2
34.9

34.1
39.0
32.9
31.7

33.0
47.4
39.2
32.0

33.3
48.6
37.5
29.2

33.3
40.0
34.3
34.3

32.5
41.9
36.8
32.5

35.5
46.8
35.5
30.6

33.3
42.0
36.7
32.7

34.5
51.7
34.5
27.6

35.6
42.4
37.3
27.1

29.6
40.7
33.3
35.2

32.8
44.3
36.1
36.1

179

72

106

82

97

72

105

117

62

150

29

59

54

61

31.1
60.6
8.3

33.3
63.9
2.8

29.6
58.3
12.0

26.5
69.9
3.6

35.1
52.6
12.4

29.6
63.4
7.0

32.7
57.9
9.3

29.1
63.2
7.7

34.9
55.6
9.5

28.9
63.1
8.1

41.9
48.4
9.7

32.2
61.0
6.8

37.0
53.7
9.3

24.2
66.1
9.7

180

72

108

83

97

71

107

117

63

149

31

59

54

62

33.7
25.7
14.9
25.7

30.0
28.6
12.9
28.6

36.5
24.0
15.4
24.0

32.5
27.5
18.8
21.3

34.7
24.2
11.6
29.5

30.0
24.3
17.1
28.6

35.9
27.2
13.6
23.3

34.5
23.9
15.9
25.7

32.3
29.0
12.9
25.8

32.4
26.2
15.9
25.5

40.0
23.3
10.0
26.7

29.8
26.3
19.3
24.6

30.2
22.6
15.1
32.1

40.0
26.7
11.7
21.7

175

70

104

80

95

70

103

113

62

145

30

57

53

60

17.6
43.2
.6
38.6

14.3
35.7
1.4
48.6

19.8
48.1
.0
32.1

21.0
38.3
.0
40.7

14.7
47.4
1.1
36.8

10.3
42.6
1.5
45.6

22.6
43.4
.0
34.0

18.4
40.4
.9
40.4

16.1
48.4
.0
35.5

16.4
44.5
.7
38.4

23.3
36.7
.0
40.0

8.6
44.8
.0
46.6

13.5
51.9
.0
34.6

27.9
34.4
1.6
36.1

176

70

106

81

95

68

106

114

62

146

30

58

52

61
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_________________________________________________________________________________________________________________
TOT
UDAN LIB.
GUSTO
GUSTO
PROIEKZIOA IRAKURTZERA
LIBURU.
(MEDIA)
(TOPO.)
(DURA.)
BULTZATU
APREZ.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
0-3
4/+ Real Fant. Inte. Exte. Kanpo Barru Iraka Beste Kanpo Barru
sleek batz.
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
UDAN IRAKURRITAKO AUTOREAK ´94
B. Atxaga
19.1 13.5 24.5 24.0 15.9 19.7 18.9 22.2 21.9 19.2 17.9 26.1 15.0
A. Vázquez
14.8
7.9 21.3 16.0 14.0 14.5 15.1 18.5 17.7 13.5 17.9 18.8 12.4
I. Allende
10.9
5.6 16.0 14.7
8.4
5.3 15.1 15.7 10.4
9.6
9.0
7.2 13.3
S. King
9.8
5.6 13.8
2.7 15.0 10.5
9.4 10.2
9.4
9.6
9.0
2.9 14.2
J. Auel
8.7
3.4 13.8
2.7 13.1
3.9 12.3 12.0
5.2
1.9 17.9
2.9 12.4
J. M. Irigoien
8.2
5.6 10.6
9.3
7.5
6.6
9.4 11.1 10.4 10.6
6.0
8.7
8.0
J. Sarrionaindia
8.2
1.1 14.9 13.3
4.7
5.3 10.4
9.3
9.4
5.8 13.4
8.7
8.0
N. Gordon
7.7
1.1 13.8 12.0
4.7
3.9 10.4 10.2
8.3
7.7
9.0
5.8
8.8
A. Christie
5.5
3.4
7.4
1.3
8.4
7.9
3.8
6.5
7.3
8.7
1.5
2.9
7.1
G. García Márquez
4.9
5.6
4.3
8.0
2.8
2.6
6.6
5.6
7.3
6.7
3.0
5.8
4.4
K. Follet
4.4
.0
8.5
6.7
2.8
2.6
5.7
5.6
3.1
2.9
7.5
2.9
5.3
A. lertxundi
3.8
1.1
6.4
4.0
3.7
5.3
2.8
4.6
3.1
4.8
3.0
2.9
4.4
B. Mahmoody
3.8
1.1
6.4
2.7
4.7
1.3
5.7
5.6
3.1
4.8
3.0
4.3
3.5
P. Read
3.8
4.5
3.2
2.7
4.7
5.3
2.8
1.9
2.1
6.7
.0
7.2
1.8
R. Cook
3.8
1.1
6.4
2.7
4.7
2.6
4.7
2.8
6.3
1.0
4.5
5.8
2.7
A. Urretabizkaia
3.3
1.1
5.3
6.7
.9
3.9
2.8
4.6
2.1
2.9
4.5
2.9
3.5
V. Andrews
3.3
4.5
2.1
.0
5.6
1.3
4.7
2.8
3.1
2.9
4.5
1.4
4.4
M. Kundera
3.3
3.4
3.2
8.0
.0
.0
5.7
5.6
4.2
3.8
1.5
.0
5.3
P. Aristi
3.3
2.2
4.3
1.3
4.7
3.9
2.8
4.6
4.2
3.8
1.5
2.9
3.5
J. Tolkien
2.7
1.1
4.3
1.3
3.7
5.3
.9
1.9
1.0
3.8
1.5
1.4
3.5
S. Hinton
2.7
1.1
4.3
1.3
3.7
2.6
2.8
2.8
4.2
2.9
3.0
2.9
2.7
Z. Mushew
2.7
.0
5.3
2.7
2.8
2.6
2.8
4.6
1.0
2.9
3.0
4.3
1.8
T. Harris
2.7
1.1
4.3
.0
4.7
3.9
1.9
.9
1.0
1.9
3.0
2.9
2.7
A. Walker
2.2
.0
4.3
2.7
1.9
1.3
2.8
3.7
1.0
1.9
3.0
1.4
2.7
D. Lapierre
2.2
.0
4.3
4.0
.9
.0
3.8
3.7
3.1
1.9
3.0
4.3
.9
G. Belli
2.2
.0
4.3
4.0
.9
.0
3.8
1.9
1.0
.0
6.0
2.9
1.8
G. Garate
2.2
.0
4.3
.0
3.7
3.9
.9
2.8
3.1
1.9
3.0
2.9
1.8
P. Süskin
2.2
1.1
3.2
.0
3.7
5.3
.0
2.8
3.1
3.8
.0
1.4
2.7
T. Sharpe
2.2
2.2
2.1
2.7
1.9
3.9
.9
.9
4.2
1.9
3.0
.0
3.5
U. Eco
2.2
1.1
3.2
4.0
.9
1.3
2.8
2.8
3.1
1.0
4.5
2.9
1.8
Beste autoreak
168 91.0
241
197
149
153
180
184
172
145
203
136
188
Libururik ez
10.9 22.5
.0
6.7 14.0 15.8
7.5
7.4 10.4 14.4
6.0 13.0
9.7
KASUAK
UDAN IRAKURRITAKO AUTOREAK ´90
B. Atxaga
S. King
G. Garate
A. Christie
A. Urretabizkaia
R. Saizarbitoria
V. Andrews
J. Verne
A. Lertxundi
Kirikino
S. Hinton
A. Hitchcock
Goscinny
I. Allende
E. Blyton
I. Zabaleta
J. M. Irigoien
J. Sarrionaindia
J. Tolkien
M. Ende
P. Aristi
Txillardegi
X. Gereño
M. Gripe
M. Zarate
J. Auel
A. C. Doyle
Beste autoreak
Libururik ez
KASUAK

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

17.5
13.7
12.6
11.5
10.4
5.5
5.5
4.9
4.4
4.4
3.8
3.3
3.3
3.3
3.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.2
2.2
2.2
1.6
110
19.7

12.4
11.2
13.5
11.2
6.7
3.4
4.5
4.5
2.2
3.4
3.4
2.2
3.4
.0
5.6
2.2
1.1
2.2
1.1
2.2
4.5
2.2
.0
1.1
2.2
2.2
2.2
87.6
28.1

22.3
16.0
11.7
11.7
13.8
7.4
6.4
5.3
6.4
5.3
4.3
4.3
3.2
6.4
1.1
3.2
4.3
3.2
4.3
3.2
1.1
3.2
5.3
3.2
2.1
2.1
1.1
131
11.7

20.0
10.7
17.3
5.3
10.7
4.0
10.7
1.3
5.3
8.0
2.7
2.7
6.7
5.3
1.3
5.3
5.3
1.3
5.3
1.3
4.0
2.7
1.3
2.7
.0
4.0
1.3
123
20.0

13.1
15.9
9.3
15.9
9.3
6.5
1.9
6.5
3.7
1.9
4.7
3.7
.9
1.9
4.7
.9
.9
3.7
.9
3.7
1.9
2.8
3.7
1.9
3.7
.9
1.9
102
19.6

13.2
18.4
10.5
10.5
7.9
7.9
5.3
5.3
2.6
.0
5.3
3.9
1.3
1.3
3.9
1.3
.0
3.9
1.3
1.3
.0
2.6
.0
2.6
3.9
2.6
1.3
104
23.7

17.9
10.4
14.2
12.3
11.3
3.8
5.7
3.8
5.7
7.5
2.8
2.8
4.7
4.7
2.8
3.8
4.7
1.9
3.8
3.8
4.7
2.8
4.7
1.9
.9
1.9
1.9
115
17.0

13.9
16.7
9.3
14.8
10.2
4.6
7.4
6.5
5.6
3.7
4.6
4.6
2.8
4.6
3.7
2.8
3.7
1.9
2.8
1.9
1.9
.0
4.6
2.8
.9
2.8
.9
119
16.7

8.3
15.6
9.4
16.7
6.3
3.1
1.0
5.2
4.2
3.1
6.3
3.1
3.1
3.1
4.2
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
2.1
1.0
2.1
3.1
2.1
3.1
.0
114
19.8

15.4
9.6
11.5
11.5
9.6
4.8
8.7
2.9
2.9
3.8
3.8
4.8
1.9
1.0
2.9
2.9
2.9
3.8
1.0
2.9
2.9
2.9
1.9
1.0
1.9
1.9
1.0
101
23.1

17.9
22.4
11.9
13.4
11.9
7.5
1.5
6.0
7.5
6.0
3.0
1.5
6.0
7.5
3.0
3.0
3.0
1.5
6.0
3.0
3.0
3.0
4.5
4.5
3.0
1.5
3.0
121
13.4

14.5
11.6
15.9
10.1
10.1
7.2
2.9
5.8
1.4
4.3
1.4
4.3
1.4
1.4
4.3
1.4
2.9
1.4
.0
2.9
1.4
4.3
1.4
2.9
2.9
1.4
1.4
103
26.1

16.8
15.0
10.6
12.4
9.7
4.4
7.1
3.5
6.2
4.4
5.3
2.7
4.4
4.4
2.7
3.5
2.7
3.5
4.4
2.7
3.5
1.8
3.5
1.8
1.8
2.7
1.8
115
15.9

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_________________________________________________________________________________________________________________
TOT
UDAN LIB.
GUSTO
GUSTO
PROIEKZIOA IRAKURTZERA
LIBURU.
(MEDIA)
(TOPO.)
(DURA.)
BULTZATU
APREZ.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
0-3
4/+ Real Fant. Inte. Exte. Kanpo Barru Iraka Beste Kanpo Barru
sleek batz.
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
NOBELA FABORITOAK
Obabakoak
(B.Atxa.)
13.1 14.6 11.7 14.7 12.1 11.8 14.2 13.9 11.5 13.5 11.9 10.1 15.0
Babilonia
(J.Irig.)
8.2
9.0
7.4
5.3 10.3
6.6
9.4 11.1
8.3
9.6
6.0 10.1
7.1
Behi Euskaldun baten m. (B.Atxa.)
8.2
5.6 10.6
9.3
7.5
9.2
7.5
8.3
9.4
8.7
6.0 15.9
3.5
Los pilares de la tierr.(K.Foll.)
6.6
1.1 11.7
8.0
5.6
1.3 10.4
7.4
4.2
3.8 11.9
5.8
7.1
La casa de los espiri. (I.Alle.)
6.0
6.7
5.3
5.3
6.5
6.6
5.7
4.6
7.3
3.8 10.4
2.9
8.0
El señor de los anillos (J.Tolk.)
4.9
4.5
5.3
4.0
5.6
7.9
2.8
6.5
5.2
2.9
7.5
2.9
6.2
Kcappo tempo di tremolo (P.Aris.)
4.4
5.6
3.2
.0
7.5
6.6
2.8
4.6
6.3
4.8
4.5
1.4
6.2
Viven
(P.Read )
4.4
6.7
2.1
.0
7.5
5.3
3.8
1.9
3.1
5.8
3.0
5.8
3.5
El nombre de la rosa
(U.Eco )
3.3
3.4
3.2
1.3
4.7
3.9
2.8
4.6
3.1
1.9
6.0
4.3
2.7
It
(S.King )
3.3
3.4
3.2
.0
5.6
6.6
.9
2.8
5.2
2.9
4.5
1.4
4.4
Exkixu
(Txilla.)
3.3
5.6
1.1
4.0
2.8
2.6
3.8
4.6
5.2
3.8
1.5
2.9
3.5
Narrazioak
(J.Sarr.)
3.3
1.1
5.3
5.3
1.9
3.9
2.8
3.7
3.1
2.9
3.0
2.9
3.5
El clan del oso cavern. (J.Auel )
2.7
2.2
3.2
2.7
2.8
1.3
3.8
2.8
2.1
1.0
6.0
1.4
3.5
El médico
(N.Nord.)
2.7
.0
5.3
4.0
1.9
1.3
3.8
3.7
2.1
2.9
3.0
.0
4.4
No sin mi hija
(B.Madh.)
2.7
2.2
3.2
4.0
1.9
3.9
1.9
4.6
4.2
4.8
.0
5.8
.9
Vendidas
(Z.Mush.)
2.7
1.1
4.3
1.3
3.7
3.9
1.9
4.6
2.1
1.9
4.5
2.9
2.7
110 Streeteko geltokia (I.Zaba.)
2.7
3.4
2.1
1.3
3.7
5.3
.9
.9
5.2
1.0
4.5
4.3
1.8
Udazkeneko balkoitik
(J.Irig.)
2.7
2.2
3.2
5.3
.9
.0
4.7
4.6
4.2
3.8
.0
1.4
3.5
Bi anai
(B.Atxa.)
2.2
1.1
3.2
4.0
.9
3.9
.9
3.7
3.1
2.9
1.5
1.4
2.7
Chaman
(N.Gord.)
2.2
3.4
1.1
.0
3.7
1.3
2.8
1.9
3.1
1.0
4.5
2.9
1.8
Egunero hasten delako
(R.Saiz.)
2.2
3.4
1.1
2.7
1.9
2.6
1.9
.9
1.0
3.8
.0
2.9
1.8
Gizona bere barkardade. (B.Atxa.)
2.2
4.5
.0
4.0
.9
2.6
1.9
.0
2.1
1.0
4.5
4.3
.9
Izurri berria
(G.Gara.)
2.2
3.4
1.1
.0
3.7
5.3
.0
1.9
3.1
1.9
3.0
4.3
.9
La sonrisa etrusca
(J.San P)
2.2
1.1
3.2
5.3
.0
1.3
2.8
2.8
3.1
3.8
.0
2.9
1.8
Zergatik panpox
(A.Urret)
2.2
2.2
2.1
1.3
2.8
2.6
1.9
1.9
3.1
3.8
.0
2.9
1.8
Libururik ez
1.6
3.4
.0
1.3
.9
2.6
.0
.0
.0
1.9
.0
1.4
.9
Beste liburuak
162
143
181
175
155
143
177
188
186
162
164
148
173
KASUAK
NOBELA FABORITOEN AUTOREAK
B. Atxaga
J. M. Irigoien
I. Allende
A. Vázquez
P. Aristi
S. King
K. Follet
G. García Márquez
N. Gordon
J. Auel
J. Sarrionaindia
J. Tolkien
P. Read
R. Saizarbitoria
Txillardegi
A. Urretabizkaia
G. Garate
U. Eco
M. Delibes
S. Hinton
B. Mahmoody
D. Lapierre
Z. Mushew
I. Zabaleta
T. Sharpe
Beste autoreak
Libururik ez
KASUAK

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

28.4
11.5
10.4
7.7
7.7
7.1
6.6
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.4
4.4
4.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
2.7
2.7
2.7
2.7
2.2
116
1.6

29.2
11.2
6.7
6.7
10.1
6.7
1.1
5.6
3.4
2.2
3.4
3.4
6.7
6.7
5.6
3.4
4.5
3.4
4.5
3.4
2.2
.0
1.1
3.4
1.1
104
3.4

27.7
11.7
13.8
8.5
5.3
7.4
11.7
4.3
6.4
7.4
6.4
6.4
2.1
2.1
3.2
3.2
2.1
3.2
2.1
3.2
3.2
5.3
4.3
2.1
3.2
128
.0

34.7
9.3
14.7
10.7
4.0
1.3
8.0
9.3
4.0
5.3
9.3
2.7
.0
6.7
5.3
2.7
.0
1.3
2.7
.0
4.0
2.7
1.3
1.3
2.7
124
1.3

24.3
13.1
7.5
5.6
10.3
11.2
5.6
1.9
5.6
4.7
1.9
6.5
7.5
2.8
3.7
3.7
5.6
4.7
3.7
5.6
1.9
2.8
3.7
3.7
1.9
112
.9

30.3
5.3
7.9
6.6
10.5
7.9
1.3
2.6
2.6
2.6
3.9
7.9
5.3
7.9
3.9
3.9
6.6
3.9
3.9
2.6
3.9
.0
3.9
5.3
2.6
108
2.6

27.4
16.0
12.3
8.5
5.7
6.6
10.4
6.6
6.6
6.6
5.7
2.8
3.8
1.9
4.7
2.8
.9
2.8
2.8
3.8
1.9
4.7
1.9
.9
1.9
124
.0

29.6
15.7
12.0
12.0
9.3
8.3
7.4
4.6
5.6
5.6
3.7
5.6
1.9
2.8
5.6
2.8
3.7
4.6
2.8
3.7
4.6
3.7
4.6
.9
.0
135
.0

29.2
12.5
13.5
10.4
11.5
9.4
4.2
6.3
5.2
3.1
4.2
4.2
3.1
2.1
6.3
3.1
5.2
3.1
5.2
3.1
4.2
3.1
2.1
5.2
3.1
134
.0

29.8
12.5
6.7
9.6
9.6
7.7
3.8
5.8
3.8
1.9
4.8
2.9
5.8
7.7
4.8
5.8
3.8
1.9
2.9
1.9
4.8
2.9
1.9
1.0
1.0
114
1.9

25.4
9.0
17.9
6.0
6.0
7.5
11.9
4.5
7.5
9.0
4.5
7.5
3.0
.0
3.0
.0
3.0
6.0
3.0
4.5
.0
3.0
4.5
4.5
4.5
116
.0

34.8
10.1
10.1
5.8
2.9
4.3
5.8
4.3
2.9
2.9
2.9
1.4
5.8
7.2
5.8
4.3
5.8
4.3
1.4
1.4
5.8
2.9
2.9
4.3
.0
112
1.4

24.8
12.4
10.6
8.8
10.6
8.8
7.1
5.3
6.2
6.2
6.2
7.1
3.5
2.7
3.5
2.7
1.8
2.7
4.4
4.4
.9
2.7
2.7
1.8
3.5
120
.9

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_________________________________________________________________________________________________________________
TOT
UDAN LIB.
GUSTO
GUSTO
PROIEKZIOA IRAKURTZERA
LIBURU.
(MEDIA)
(TOPO.)
(DURA.)
BULTZATU
APREZ.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
0-3
4/+ Real Fant. Inte. Exte. Kanpo Barru Iraka Beste Kanpo Barru
sleek batz.
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
KONTUTAN HARTUTA ALDERDIAK ´94
Titulua
72.0 76.1 68.1 66.7 75.7 78.9 67.0 69.4 70.8 74.0 67.2 95.7 57.5
Autorea
71.4 59.1 83.0 72.0 71.0 68.4 73.6 78.7 71.9 62.5 82.1 34.8 93.8
Euskaraz ego.
37.9 38.6 37.2 44.0 33.6 42.1 34.9 33.3 35.4 41.3 31.3 47.8 31.9
Liburuaren itxura
29.7 35.2 24.5 32.0 28.0 30.3 29.2 22.2 25.0 28.8 29.9 71.0
4.4
Irakasleen iritz.
33.0 37.5 28.7 36.0 30.8 34.2 32.1 34.3 28.1 33.7 28.4 43.5 26.5
Kritika
58.2 53.4 62.8 58.7 57.9 51.3 63.2 59.3 54.2 54.8 65.7 60.9 56.6
Jendearen iritz.
88.5 86.4 90.4 93.3 85.0 81.6 93.4 90.7 86.5 83.7 95.5 89.9 87.6
KASUAK
KONTUTAN HARTUTA ALDERDIAK ´90
Titulua
Autorea
Euskaraz ego.
Liburuaren itxura
Irakasleen iritz.
Kritika
Jendearen iritz.
KASUAK
GUSTATZEN ZAIZKIEN NOBELAK ´94
Abenturazkoak
Zientzia fiktz.
Erotikoak
Historioak
Arazo sozio-pol.
Poliziakoak
Misteriozkoak
Existe./psiko.
KASUAK
GUSTATZEN ZAIZKIEN NOBELAK ´90
Abenturazkoak
Zientzia fiktz.
Erotikoak
Historioak
Arazo sozio-pol.
Poliziakoak
Misteriozkoak
Existe./psiko.
KASUAK

182

88

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

53.6
40.4
20.2
21.3
16.9
26.2
65.6

57.3
42.7
21.3
27.0
18.0
24.7
62.9

50.0
38.3
19.1
16.0
16.0
27.7
68.1

50.7
36.0
25.3
18.7
22.7
33.3
61.3

56.1
43.0
15.9
23.4
13.1
20.6
68.2

63.2
44.7
18.4
17.1
19.7
25.0
68.4

47.2
36.8
20.8
24.5
15.1
26.4
63.2

51.9
39.8
16.7
13.9
18.5
29.6
68.5

55.2
38.5
19.8
20.8
17.7
29.2
62.5

55.8
36.5
23.1
22.1
16.3
27.9
62.5

50.7
46.3
17.9
17.9
13.4
23.9
65.7

63.8
27.5
21.7
33.3
15.9
23.2
59.4

47.8
47.8
18.6
14.2
17.7
27.4
69.0

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

59.3
18.7
19.2
38.5
44.5
27.5
50.5
31.3

61.4
23.9
22.7
31.8
39.8
34.1
54.5
26.1

57.4
13.8
16.0
44.7
48.9
21.3
46.8
36.2

49.3
5.3
22.7
38.7
76.0
10.7
12.0
61.3

66.4
28.0
16.8
38.3
22.4
39.3
77.6
10.3

64.5
44.7
35.5
31.6
34.2
65.8
63.2
30.3

55.7
.0
7.5
43.4
51.9
.0
41.5
32.1

58.3
17.6
17.6
44.4
46.3
23.1
47.2
36.1

59.4
18.8
20.8
36.5
43.8
26.0
51.0
35.4

62.5
19.2
17.3
36.5
43.3
33.7
47.1
33.7

53.7
17.9
20.9
41.8
47.8
17.9
56.7
26.9

65.2
17.4
17.4
36.2
47.8
31.9
50.7
26.1

55.8
19.5
20.4
39.8
42.5
24.8
50.4
34.5

182

88

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

67.8
19.1
17.5
24.6
16.4
35.5
68.3
14.8

68.5
21.3
25.8
21.3
15.7
42.7
62.9
15.7

67.0
17.0
9.6
27.7
17.0
28.7
73.4
13.8

66.7
12.0
18.7
28.0
24.0
29.3
56.0
21.3

68.2
23.4
15.9
21.5
10.3
39.3
76.6
10.3

69.7
30.3
23.7
19.7
10.5
50.0
69.7
13.2

66.0
10.4
12.3
27.4
19.8
24.5
67.0
16.0

70.4
19.4
12.0
27.8
14.8
35.2
74.1
15.7

68.8
16.7
13.5
25.0
18.8
41.7
70.8
16.7

74.0
18.3
16.3
25.0
15.4
38.5
61.5
17.3

56.7
16.4
19.4
22.4
16.4
28.4
76.1
9.0

69.6
14.5
17.4
17.4
18.8
34.8
66.7
17.4

66.4
21.2
16.8
28.3
14.2
35.4
69.0
13.3

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_________________________________________________________________________________________________________________
TOT
UDAN LIB.
GUSTO
GUSTO
PROIEKZIOA IRAKURTZERA
LIBURU.
(MEDIA)
(TOPO.)
(DURA.)
BULTZATU
APREZ.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
0-3
4/+ Real Fant. Inte. Exte. Kanpo Barru Iraka Beste Kanpo Barru
sleek batz.
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
GOGOKOEN AUTOREAK ´94
B. Atxaga
35.0 33.7 36.2 37.3 33.6 30.3 38.7 42.6 39.6 34.6 37.3 36.2 34.5
I. Allende
15.3 12.4 18.1 17.3 14.0 13.2 17.0 16.7 18.8 11.5 23.9 11.6 17.7
S. King
10.4
9.0 11.7
.0 17.8 10.5 10.4 11.1 11.5
8.7 13.4
5.8 13.3
A. Vázquez
9.8 10.1
9.6 10.7
9.3
6.6 12.3 13.0 13.5
9.6 11.9 10.1
9.7
G. García Márquez
8.7
9.0
8.5 12.0
6.5
3.9 12.3 10.2
9.4
5.8 11.9
4.3 11.5
A. Christie
8.2 10.1
6.4
.0 14.0 13.2
4.7
5.6 10.4
9.6
7.5 10.1
7.1
J. Sarrionaindia
8.2
5.6 10.6 14.7
3.7
6.6
9.4
7.4
8.3
6.7 10.4
7.2
8.8
J. Irigoien
7.1
5.6
8.5
8.0
6.5
1.3 11.3 10.2
7.3
7.7
4.5
4.3
8.8
G. Garate
6.6
7.9
5.3
1.3 10.3 10.5
3.8
5.6
8.3
6.7
7.5
8.7
5.3
K. Follet
4.9
.0
9.6
9.3
1.9
2.6
6.6
7.4
4.2
3.8
7.5
4.3
5.3
P. Aristi
4.4
6.7
2.1
4.0
4.7
6.6
2.8
4.6
6.3
6.7
1.5
2.9
5.3
A. Lertxundi
3.8
5.6
2.1
4.0
3.7
2.6
4.7
2.8
3.1
4.8
3.0
5.8
2.7
J. Tolkien
3.8
2.2
5.3
2.7
4.7
5.3
2.8
4.6
2.1
1.9
6.0
1.4
5.3
J. Auel
3.3
1.1
5.3
5.3
1.9
1.3
4.7
4.6
1.0
.0
9.0
1.4
4.4
N. Gordon
3.3
2.2
4.3
2.7
3.7
2.6
3.8
3.7
4.2
1.9
6.0
1.4
4.4
M. Delibes
3.3
2.2
4.3
4.0
2.8
1.3
4.7
4.6
4.2
1.9
3.0
.0
5.3
T. Agirre
2.7
3.4
2.1
4.0
1.9
2.6
2.8
2.8
3.1
4.8
.0
4.3
1.8
A. Urretabizkaia
2.2
3.4
1.1
2.7
1.9
3.9
.9
1.9
.0
3.8
.0
2.9
1.8
J. Verne
2.2
2.2
2.1
1.3
2.8
1.3
2.8
2.8
2.1
1.9
3.0
2.9
1.8
P. Baroja
2.2
.0
4.3
4.0
.9
.0
3.8
2.8
3.1
1.0
4.5
2.9
1.8
P. Highsmith
2.2
3.4
1.1
.0
3.7
2.6
1.9
2.8
4.2
2.9
1.5
2.9
1.8
R. Saizarbitoria
2.2
2.2
2.1
1.3
2.8
3.9
.9
.0
.0
1.9
3.0
4.3
.9
R. Cook
2.2
.0
4.3
1.3
2.8
1.3
2.8
1.9
3.1
1.0
1.5
1.4
2.7
Beste autoreak
73.8 58.4 88.3 74.7 73.8 72.4 75.5 77.8 75.0 72.1 80.6 58.0 84.1
Autorerik ez
13.1 19.1
7.4 13.3 12.1 15.8 10.4
8.3
9.4 15.4
4.5 21.7
7.1
KASUAK

183

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

GOGOKOEN AUTOREAK ´90 (Euskaldunak)
B. Atxaga
43.7
G. Garate
41.0
A. Urretabizkaia
19.7
A. Lertxundi
19.1
J. Sarrionaiendia
18.6
R. Saizarbitoria
17.5
P. Aristi
13.7
P. Zabaleta
9.3
J. M. Irigoien
6.6
X. Gereño
6.6
Txillardegi
6.0
Kirinino
5.5
T. Agirre
4.4
X. Amuriza
3.8
J. Mirande
3.3
M. Zarate
3.3
L. M. Haranburu
2.7
Beste autoreak
33.3
Autorerik ez
7.1

33.7
53.9
16.9
15.7
15.7
15.7
18.0
9.0
5.6
5.6
7.9
3.4
2.2
2.2
4.5
2.2
2.2
36.0
9.0

53.2
28.7
22.3
22.3
21.3
19.1
9.6
9.6
7.4
7.4
4.3
7.4
6.4
5.3
2.1
4.3
3.2
30.9
5.3

49.3
36.0
21.3
17.3
21.3
13.3
14.7
6.7
6.7
8.0
6.7
5.3
8.0
2.7
4.0
1.3
1.3
32.0
9.3

39.3
43.9
17.8
20.6
16.8
20.6
13.1
11.2
6.5
5.6
5.6
5.6
1.9
4.7
2.8
4.7
3.7
34.6
5.6

43.4
46.1
23.7
23.7
14.5
22.4
9.2
7.9
2.6
9.2
2.6
3.9
1.3
.0
1.3
6.6
2.6
23.7
10.5

43.4
36.8
16.0
16.0
21.7
14.2
17.0
10.4
9.4
4.7
8.5
6.6
6.6
6.6
4.7
.9
2.8
40.6
4.7

50.0
33.3
19.4
21.3
18.5
16.7
12.0
10.2
6.5
7.4
4.6
7.4
5.6
4.6
3.7
1.9
2.8
38.0
4.6

45.8
38.5
15.6
18.8
20.8
15.6
15.6
7.3
5.2
8.3
5.2
7.3
3.1
5.2
4.2
2.1
3.1
29.2
8.3

42.3
44.2
23.1
19.2
20.2
13.5
8.7
7.7
6.7
8.7
5.8
4.8
2.9
5.8
4.8
3.8
1.0
33.7
6.7

43.3
35.8
16.4
19.4
13.4
25.4
23.9
11.9
6.0
1.5
4.5
7.5
7.5
1.5
1.5
3.0
4.5
32.8
7.5

30.4
44.9
18.8
15.9
13.0
13.0
17.4
10.1
5.8
4.3
8.7
2.9
1.4
1.4
2.9
2.9
2.9
29.0
15.9

51.3
38.1
19.5
21.2
22.1
20.4
11.5
8.8
7.1
8.0
4.4
7.1
6.2
5.3
3.5
3.5
2.7
36.3
1.8

89

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

KASUAK
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37
ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_________________________________________________________________________________________________________________
TOT
UDAN LIB.
GUSTO
GUSTO
PROIEKZIOA IRAKURTZERA
LIBURU.
(MEDIA)
(TOPO.)
(DURA.)
BULTZATU
APREZ.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
0-3
4/+ Real Fant. Inte. Exte. Kanpo Barru Iraka Beste Kanpo Barru
sleek batz.
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
BIZILEKUA
Bizi den auzo berean
51.9 54.0 50.0 49.3 53.8 56.0 49.1 51.9 58.3 51.5 53.7 56.5 49.1
Herri berean beste auzoan
19.3 17.2 21.3 16.0 21.7 17.3 20.8 17.6 15.6 16.5 23.9 13.0 23.2
Euskadiko beste herri batean
23.2 24.1 22.3 32.0 17.0 22.7 23.6 24.1 21.9 25.2 17.9 21.7 24.1
Atzerrian
5.5
4.6
6.4
2.7
7.5
4.0
6.6
6.5
4.2
6.8
4.5
8.7
3.6
KASUAK

181

87

94

75

106

75

106

108

96

103

67

69

112

2.2
2.2
11.5
4.9
4.9
70.9
42.9
17.0
23.1

1.1
2.3
12.5
4.5
5.7
70.5
47.7
20.5
20.5

3.2
2.1
10.6
5.3
4.3
71.3
38.3
13.8
25.5

1.3
1.3
8.0
4.0
1.3
61.3
36.0
8.0
37.3

2.8
2.8
14.0
5.6
7.5
77.6
47.7
23.4
13.1

1.3
1.3
9.2
2.6
5.3
75.0
50.0
26.3
17.1

2.8
2.8
13.2
6.6
4.7
67.9
37.7
10.4
27.4

3.7
3.7
9.3
4.6
5.6
69.4
38.9
17.6
25.9

4.2
4.2
13.5
5.2
8.3
76.0
40.6
20.8
20.8

1.0
1.9
11.5
1.9
6.7
75.0
43.3
18.3
22.1

4.5
3.0
13.4
10.4
3.0
65.7
44.8
17.9
22.4

2.9
2.9
17.4
4.3
7.2
69.6
43.5
18.8
23.2

1.8
1.8
8.0
5.3
3.5
71.7
42.5
15.9
23.0

182

88

94

75

107

76

106

108

96

104

67

69

113

95.5
4.5

96.5
3.5

94.6
5.4

95.9
4.1

95.2
4.8

96.0
4.0

95.2
4.8

96.3
3.7

95.7
4.3

94.2
5.8

98.5
1.5

97.0
3.0

94.7
5.3

179

86

93

74

105

75

104

107

93

103

65

66

113

24.0
76.0

21.4
78.6

26.4
73.6

21.9
78.1

25.5
74.5

28.2
71.8

21.2
78.8

19.0
81.0

19.4
80.6

24.0
76.0

23.4
76.6

18.5
81.5

27.3
72.7

175

84

91

73

102

71

104

105

93

100

64

65

110

55.2
44.8

64.7
35.3

46.1
53.9

44.3
55.7

62.5
37.5

64.9
35.1

48.0
52.0

50.5
49.5

58.2
41.8

56.4
43.6

54.0
46.0

63.1
36.9

50.5
49.5

174

85

89

70

104

74

100

103

91

101

63

65

109

7.3
5.1
50.0
37.6

7.0
7.0
46.5
39.5

7.6
3.3
53.3
35.9

12.3
5.5
42.5
39.7

3.8
4.8
55.2
36.2

5.4
5.4
58.1
31.1

8.7
4.8
44.2
42.3

8.5
1.9
51.9
37.7

10.5
3.2
45.3
41.1

6.9
5.9
49.0
38.2

7.5
3.0
52.2
37.3

7.2
4.3
49.3
39.1

7.3
5.5
50.5
36.7

178

86

92

73

105

74

104

106

95

102

67

69

109

BIKOTE EGONKORRA EDO BIKOTEZ ALDATU
Bikote egonkorra
93.2
Bikotez aldatu
6.8

92.9
7.1

93.5
6.5

90.4
9.6

95.2
4.8

93.3
6.7

93.1
6.9

92.4
7.6

92.6
7.4

94.2
5.8

90.8
9.2

92.5
7.5

93.6
6.4

85

92

73

104

75

102

105

94

103

65

67

110

AURREKO ETXEBIZITZAN TRABA EGINGO
LIOKETEENAK
Asiarrak
Beltzak
Marrokiarrak
Frantsesak
Homosexualak
Heroinomanoak
Ijitoak
Presoak
Aipatutako inor
KASUAK
DENBORA LIBRE ALA DIRU ASKO
Nahiko denbora libre
Diru asko
KASUAK
LANA GARRANTZITSUA ALA EROSOA
Erosoa
Garrantzitsua
KASUAK
LANA SEGURU EDO PROPIOA
Segurua
Propioa
KASUAK
ZENBAT SEME-ALABA GUSTATUKO
LITZAIOKE EDUKITZEA
Bat ere ez
Bat
Bi
Hiru edo gehiago
KASUAK

KASUAK
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38
ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
_________________________________________________________________________________________________________________
TOT
UDAN LIB.
GUSTO
GUSTO
PROIEKZIOA IRAKURTZERA
LIBURU.
(MEDIA)
(TOPO.)
(DURA.)
BULTZATU
APREZ.
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
0-3
4/+ Real Fant. Inte. Exte. Kanpo Barru Iraka Beste Kanpo Barru
sleek batz.
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
LANGILE BAT KONTRATATU BEHAR DA
Inguruan jendea bilatu
62.8 54.7 70.2 65.3 61.0 55.4 67.9 70.1 67.4 64.1 60.6 58.8 65.2
Azterketa egin
37.2 45.3 29.8 34.7 39.0 44.6 32.1 29.9 32.6 35.9 39.4 41.2 34.8
KASUAK
NORBAIT ARREBA BORTXATZEAR DAGO
Jipoitu
Poliziari eman
KASUAK
UDA BIKOTE BERRIAREKIN EDO
IKASTAROAN
Bikotea
Ikastaroa
KASUAK
ETXERA INOR ERAMATEA ZIN EGIN ETA
GERO LAGUN ZINTZOA AGERTU
Promesa ahaztu
Promesa mantendu
KASUAK
IKASKIDEA SALATU ALA GEZURRA ESAN
Egia esan
Egia ezeztu
KASUAK
ETIKETAZ JANTZITA BAZKALTZERA JOAN
EDO EZ JOAN
Ez joan
Joan
KASUAK
HONDARTZA NUDISTARA EDO ASPERTU
Joan
Aspertu
KASUAK
EGOERA KONFLIKTIBOAK
Bakarrik sentitzen da
Estabaidak gurasoekin
Ikasgelan ez dago motibatuta
Aipatutako ezer ez
KASUAK
GOGOKO EGOERA LINGUISTIKOA
Guztiek Eusk. eta Gazt. galdu
Guztiek Eusk. eta Gazt. jakin
Euske. Gaztele. adina
KASUAK
LEHEN PROBLEMA KONPONTZEKO
Droga gazteen artean
Ekonomia
ETAko presoak gartzeletan
Kutsadura
KASUAK
ERLIJIOA
Katoliko praktikantea
Katoliko ez praktikantea
Beste erlijiokoa
Erlijiorik gabekoa
KASUAK

180

86

94

75

105

74

106

107

95

103

66

68

112

54.9
45.1

57.1
42.9

52.7
47.3

49.3
50.7

58.8
41.2

54.8
45.2

54.9
45.1

55.2
44.8

52.2
47.8

58.0
42.0

43.8
56.3

57.6
42.4

53.2
46.8

175

84

91

73

102

73

102

105

92

100

64

66

109

39.3
60.7

38.1
61.9

40.4
59.6

33.8
66.2

43.1
56.9

44.4
55.6

35.6
64.4

34.6
65.4

37.6
62.4

39.8
60.2

39.4
60.6

35.9
64.1

41.3
58.7

173

84

89

71

102

72

101

104

93

98

66

64

109

95.6
4.4

92.0
8.0

98.9
1.1

98.7
1.3

93.4
6.6

93.3
6.7

97.2
2.8

97.2
2.8

97.9
2.1

95.1
4.9

97.0
3.0

92.8
7.2

97.3
2.7

181

87

94

75

106

75

106

108

96

103

67

69

112

2.2
97.8

2.3
97.7

2.1
97.9

1.3
98.7

2.8
97.2

1.3
98.7

2.8
97.2

3.7
96.3

3.1
96.9

2.9
97.1

1.5
98.5

1.4
98.6

2.7
97.3

181

87

94

75

106

75

106

108

96

103

67

69

112

43.9
56.1

46.0
54.0

41.9
58.1

47.3
52.7

41.5
58.5

48.0
52.0

41.0
59.0

40.2
59.8

42.1
57.9

42.7
57.3

41.8
58.2

42.0
58.0

45.0
55.0

180

87

93

74

106

75

105

107

95

103

67

69

111

46.7
53.3

40.2
59.8

52.7
47.3

52.7
47.3

42.5
57.5

42.7
57.3

49.5
50.5

47.7
52.3

57.9
42.1

46.6
53.4

50.0
50.0

47.1
52.9

46.4
53.6

180

87

93

74

106

75

105

107

95

103

66

68

112

33.5
43.6
36.3
31.8

32.2
40.2
36.8
29.9

34.8
46.7
35.9
33.7

28.0
40.0
30.7
41.3

37.5
46.2
40.4
25.0

28.4
39.2
33.8
35.1

37.1
46.7
38.1
29.5

32.1
47.2
33.0
33.0

31.6
44.2
36.8
33.7

36.3
41.2
33.3
32.4

30.3
43.9
40.9
33.3

29.0
44.9
39.1
30.4

36.4
42.7
34.5
32.7

179

87

92

75

104

74

105

106

95

102

66

69

110

31.1
60.6
8.3

24.4
68.6
7.0

37.2
53.2
9.6

37.3
58.7
4.0

26.7
61.9
11.4

29.7
63.5
6.8

32.1
58.5
9.4

30.6
63.9
5.6

28.1
63.5
8.3

29.4
66.7
3.9

31.3
53.7
14.9

27.9
63.2
8.8

33.0
58.9
8.0

180

86

94

75

105

74

106

108

96

102

67

68

112

33.7
25.7
14.9
25.7

27.1
31.8
14.1
27.1

40.0
20.0
15.6
24.4

31.9
23.6
22.2
22.2

35.0
27.2
9.7
28.2

31.1
27.0
13.5
28.4

35.6
24.8
15.8
23.8

33.3
24.8
16.2
25.7

30.1
26.9
16.1
26.9

28.7
28.7
15.8
26.7

41.3
22.2
14.3
22.2

27.3
25.8
13.6
33.3

37.6
25.7
15.6
21.1

175

85

90

72

103

74

101

105

93

101

63

66

109

17.6
43.2
.6
38.6

17.9
44.0
1.2
36.9

17.4
42.4
.0
40.2

11.1
43.1
.0
45.8

22.1
43.3
1.0
33.7

16.7
48.6
.0
34.7

18.3
39.4
1.0
41.3

21.7
42.5
.0
35.8

18.5
43.5
1.1
37.0

15.8
42.6
.0
41.6

20.0
43.1
1.5
35.4

10.8
52.3
1.5
35.4

21.6
37.8
.0
40.5

176

84

92

72

104

72

104

106

92

101

65

65

111
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
_____________________________________________________________________________
TOT
DENBORA
GOGOKO
GOGOKO
LAGUNEKIN
PELIKULAK
MUSIKA
___________ ___________ ___________
Tradi Berri Entre Forma Inti Masi
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
NOBELAK EUSKARAZ ´94
Egunero
1.6
1.0
2.6
1.0
2.6
2.1
1.2
Aste. zenb. ald.
18.6 22.9 13.0 14.4 24.4 23.7 12.9
Hile. zenb. ald.
58.5 55.2 62.3 62.5 52.6 57.7 58.8
Inoiz ez
21.3 21.0 22.1 22.1 20.5 16.5 27.1
KASUAK
NOBELAK GAZTELERAZ ´94
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK EUSKARAZ ´94
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK GAZTELERAZ ´94
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
NOBELAK EUSKERAZ ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
NOBELAK GAZTELERAZ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK EUSKERAZ ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK
IPUINAK GAZTELERAZ ´90
Egunero
Aste. zenb. ald.
Hile. zenb. ald.
Inoiz ez
KASUAK

183

105

77

104

78

97

85

13.7
30.8
45.1
10.4

13.3
29.5
44.8
12.4

14.5
32.9
44.7
7.9

7.8
35.0
41.7
15.5

21.8
25.6
48.7
3.8

14.6
34.4
42.7
8.3

12.9
27.1
47.1
12.9

182

105

76

103

78

96

85

1.1
9.6
36.5
52.8

1.9
10.6
37.5
50.0

.0
8.2
34.2
57.5

.0
9.0
31.0
60.0

2.6
10.4
42.9
44.2

1.1
10.8
43.0
45.2

1.2
8.3
28.6
61.9

178

104

73

100

77

93

84

1.7
5.1
28.2
65.0

1.0
4.8
27.9
66.3

2.8
5.6
27.8
63.9

3.0
2.0
25.3
69.7

.0
9.1
31.2
59.7

2.2
7.6
27.2
63.0

1.2
2.4
28.6
67.9

177

104

72

99

77

92

84

8.2
25.7
56.3
9.8

7.6
32.4
53.3
6.7

9.1
15.6
61.0
14.3

2.9
26.9
59.6
10.6

15.4
23.1
52.6
9.0

10.3
27.8
54.6
7.2

5.9
22.4
58.8
12.9

183

105

77

104

78

97

85

14.4
32.2
42.2
11.1

10.7
37.9
41.7
9.7

19.7
25.0
42.1
13.2

11.7
31.1
43.7
13.6

18.4
34.2
39.5
7.9

21.1
29.5
40.0
9.5

7.1
35.7
44.0
13.1

180

103

76

103

76

95

84

3.9
23.0
53.9
19.1

3.9
19.6
57.8
18.6

2.7
28.0
49.3
20.0

4.0
29.0
52.0
15.0

2.6
15.6
57.1
24.7

3.2
23.2
56.8
16.8

3.7
23.2
51.2
22.0

178

102

75

100

77

95

82

2.8
19.8
42.9
34.5

3.0
18.0
39.0
40.0

1.3
22.4
48.7
27.6

1.0
25.0
48.0
26.0

3.9
13.2
36.8
46.1

4.3
22.6
41.9
31.2

.0
16.9
44.6
38.6

177

100

76

100

76

93

83

(% BERTIKALAK)

40
ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
_____________________________________________________________________________
TOT
DENBORA
GOGOKO
GOGOKO
LAGUNEKIN
PELIKULAK
MUSIKA
___________ ___________ ___________
Tradi Berri Entre Forma Inti Masi
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
GAUR EGUN IRAKURTZEN PASATZEN DUEN
DENBORA (DUELA 4 URTE KON
Berdintsua
19.2 17.3 22.1 16.3 23.4 21.9 16.5
Denbora gehiago
35.7 39.4 31.2 34.6 37.7 36.5 35.3
Denbora gutxiago
45.1 43.3 46.8 49.0 39.0 41.7 48.2
KASUAK
DENBORA GEHIAGO. ARRAZOIAK
Denbora
Irakur. gusta.
Nobelak lortzeko auk.
KASUAK
DENBORA GUTXIAGO ARRAZOIAK
Denbora
Irakur. gusta.
Nobelak lortzeko auk.
KASUAK

182

104

77

104

77

96

85

6.2
64.6
29.2

7.3
65.9
26.8

4.2
62.5
33.3

5.6
61.1
33.3

6.9
69.0
24.1

8.6
60.0
31.4

3.3
70.0
26.7

65

41

24

36

29

35

30

93.9
2.4
3.7

93.3
2.2
4.4

94.4
2.8
2.8

92.0
4.0
4.0

96.8
.0
3.2

95.0
.0
5.0

92.7
4.9
2.4

82

45

36

50

31

40

41

(% BERTIKALAK)
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ERTAINETAKO IKASLEEN IRAKURKETA
OHITUREI BURUZKO INKESTA (II)
(% BERTIKALAK)
___________________________________________________________________________________________________________
TOT
NOBELA FABORITOAK
_________________________________________________________________
Obaba Behi Babil Los p La ca El se Kcapp Viven El no Exkix It
B.Atx B.Atx J.Iri K.Fol I.All J.Tol P.Ari P.Rea U.Eco Txill S.Kin
___________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
IRAKURKETA
Astuna
7.3 21.7
7.1
.0
.0
9.1 11.1
.0
.0 16.7
.0 16.7
Zaila
13.7 47.8
7.1 40.0
.0
.0
.0 12.5
.0 33.3 33.3
.0
Interesgarria
91.0 87.0 85.7 93.3
100 81.8 77.8 75.0 87.5
100
100 83.3
Harrigarria
62.7 52.2 57.1 53.3 45.5 72.7 77.8 62.5 87.5 66.7 66.7 83.3
Zoragarria
60.5 56.5 64.3 73.3 72.7 81.8 88.9 37.5 75.0 83.3 16.7 33.3
Aipatutako ezer ez
.6
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 12.5
.0
.0
.0
KASUAK
SENTIMENDUAK
Atsegina
Barregura
Tentsioa
Beldurra
Nazka
Sentiberetasuna
Amorrua
Pena
Emozioa
Asaldapena
Aipatutako ezer ez
KASUAK
DEIGARRIA
Perts. izakera
Perts. jokaera
Perts. pentsekera
Gertatzen zena
Egitura
Hizkuntza
Giroa
Kalitatea
Aipatutako ezer ez
KASUAK
IRAKURRI ONDOREN
Hustuta
Alai
Adoretsu
Egonezinik
Lasaituta
Ezaxola
Izugarri kontentu
Aipatutako ezer ez
KASUAK
IRAKURRI ONDOREN NOBELAN PENTSATU
ZUEN
Askotan
Noizbait
Gutxitan
Inoiz ez
KASUAK
LIBURUAREN BERRIA
Autorearengandik
Dendan
Etxean
Liburutegian
Eskolan
Ezagun batengandik
Filmea ikusteagatik
Kritikatik
Aipatutako ezer ez
KASUAK

466

23

14

15

11

11

9

8

8

6

6

6

80.9
20.8
47.2
16.5
16.7
65.0
36.1
52.8
68.5
25.1
.9

78.3
26.1
26.1
8.7
.0
56.5
4.3
21.7
47.8
26.1
4.3

100
57.1
14.3
.0
7.1
42.9
7.1
28.6
50.0
14.3
.0

100
13.3
53.3
6.7
.0
86.7
33.3
60.0
93.3
13.3
.0

100
9.1
72.7
.0
45.5
90.9
72.7
72.7
72.7
27.3
.0

81.8
9.1
45.5
.0
27.3
81.8
45.5
81.8
81.8
18.2
.0

77.8
44.4
66.7
33.3
22.2
55.6
22.2
44.4
66.7
33.3
.0

75.0
12.5
12.5
.0
.0
75.0
12.5
62.5
62.5
12.5
.0

62.5
.0
100
25.0
50.0
100
12.5
87.5
100
25.0
.0

83.3
16.7
100
16.7
16.7
33.3
16.7
16.7
66.7
16.7
.0

50.0
.0
83.3
33.3
50.0
66.7
83.3
100
50.0
16.7
.0

50.0
16.7
100
100
50.0
16.7
50.0
50.0
83.3
50.0
.0

466

23

14

15

11

11

9

8

8

6

6

6

75.1
82.0
71.0
76.6
38.6
42.9
77.5
64.2
.4

60.9
69.6
52.2
73.9
87.0
87.0
65.2
95.7
.0

78.6
85.7
92.9
92.9
57.1
64.3
57.1
71.4
.0

73.3
66.7
66.7
66.7
66.7
60.0
80.0
80.0
.0

81.8
90.9
63.6
90.9
36.4
18.2
81.8
100
.0

100
100
90.9
81.8
72.7
36.4
90.9
81.8
.0

88.9
88.9
66.7
100
55.6
55.6
100
88.9
.0

87.5
100
75.0
75.0
50.0
50.0
100
50.0
.0

75.0
100
75.0
100
.0
.0
75.0
37.5
.0

100
100
100
100
50.0
50.0
100
83.3
.0

50.0
83.3
50.0
50.0
.0
33.3
100
33.3
.0

33.3
50.0
50.0
83.3
66.7
16.7
100
33.3
.0

466

23

14

15

11

11

9

8

8

6

6

6

37.6
45.7
13.9
19.7
40.6
9.7
21.7
10.5

52.2
56.5
13.0
8.7
47.8
13.0
17.4
4.3

14.3
78.6
.0
7.1
35.7
.0
35.7
7.1

33.3
40.0
6.7
13.3
33.3
6.7
13.3
20.0

45.5
54.5
.0
.0
54.5
.0
9.1
27.3

18.2
36.4
27.3
.0
27.3
.0
54.5
18.2

22.2
77.8
33.3
11.1
33.3
.0
66.7
11.1

37.5
75.0
.0
.0
50.0
25.0
37.5
.0

75.0
37.5
12.5
12.5
50.0
12.5
12.5
12.5

50.0
66.7
16.7
33.3
50.0
16.7
33.3
.0

33.3
.0
16.7
50.0
16.7
33.3
16.7
16.7

50.0
33.3
16.7
16.7
50.0
.0
33.3
.0

466

23

14

15

11

11

9

8

8

6

6

6

51.6
38.0
9.3
1.1

39.1
34.8
26.1
.0

35.7
64.3
.0
.0

53.3
33.3
13.3
.0

80.0
20.0
.0
.0

63.6
36.4
.0
.0

77.8
22.2
.0
.0

50.0
37.5
12.5
.0

75.0
25.0
.0
.0

83.3
16.7
.0
.0

33.3
50.0
16.7
.0

66.7
33.3
.0
.0

463

23

14

15

10

11

9

8

8

6

6

6

18.9
10.9
23.0
3.6
34.1
42.5
6.9
17.2
.4

34.8
.0
4.3
.0
87.0
39.1
.0
60.9
.0

28.6
21.4
21.4
14.3
28.6
35.7
.0
35.7
.0

13.3
6.7
13.3
.0
86.7
20.0
.0
13.3
.0

9.1
9.1
63.6
.0
9.1
45.5
.0
9.1
.0

27.3
.0
36.4
9.1
27.3
63.6
.0
27.3
.0

22.2
.0
.0
.0
.0
88.9
11.1
33.3
.0

.0
25.0
12.5
.0
75.0
.0
.0
12.5
.0

.0
.0
75.0
.0
12.5
75.0
37.5
50.0
.0

.0
.0
.0
.0
.0
83.3
83.3
33.3
.0

16.7
.0
33.3
.0
66.7
16.7
.0
.0
.0

33.3
.0
.0
.0
.0
83.3
.0
16.7
.0

466

23

14

15

11

11

9

8

8

6

6

6
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e) 1996ko sakoneko elkarrizketen transkripzioa.
Azterketa enpirikoaren hirugarren fasea burutzeko, bigarren inkestari erantzun zioten
182 ikasleetatik 16 aukeratu eta orduerdi edo hiru ordulaurdeneko bakarkako elkarrizketak egin
genizkien. Horretarako, aldez aurretik eman genizkien Atxagaren bi testuak irakurri behar
zituzten.
Esan beharrik ez dago, ikasleok telefonoz beraien adostasuna adierazi zutela hirugarren
egitasmo hau egitate bihurtzeko. Era berean, aipagarria da inkestatu guztiek Atxagaren bi liburu
irakurrienak, hau da, Obabakoak (1988) eta Behi euskaldun baten memoriak (1991) irakurriak
zituztela eta horregatik hautatu genituela.
Jarraian datozenak irakurtzeko agindutako testuak eta 16 elkarrizketen transkripzioak
dira. Azkenik, esan dezagun, inkestatuei ez geniela esaten liburuko zein ipuinn edo atali
zegokion testua.
4.a) Irakurri beharreko testuak
Obabakoak (Erein, 1988)( Aspaldi, artean gazte eta berde nintzela),
200-203 orrialdeak
“Maistrak erretratoaren kopia bana eman zigun, eta ondo gorde genezan eskatu.
Geroago, bere urtetara iristean edo, asko estimatuko genuela halako irudi bati begiratu bat eman
ahal izatea. Eta guk, ikasle zintzo, gorde egin genuen, eta gorde orduko ahaztu. Zeren, aitortu
bezala, artean berde eta gazte baikinen, eta ez baitzitzaigun iraganaz arduratzeko gogorik
sortzen.
Izanez ere, nahikoa genuen munduarekin. Zabaltzen ari zen gure aurrean, indi oilarraren
isatsa bailitzen, eta mila kontu berri erakusten zizkigun egunero; eta are eta gehiago agintzen,
gainera, etorkizunerako. Zer ote zen mundua? Ezinezkoa zen jakitea, baina handia behintzat
bazirudien; amaierarik gabea denboran eta espazioan. Hori zen gure irudipena, eta horregatik
ziren hain luzeak idazten genituen gutunen helbideak. Zeren postariari ez baikenion, eman
dezagun, lehengusuaren izena eta huria bakarrik adierazi nahi izaten; ondo markatzen
baikenuen, baezpare, huria zein probintziatan zegoen, probintzia hori zein naziotan, eta nazioa
zein kontinentetan. Eta azkenean, hori ere bai, leku guzti haiek Lur planetaren baitan zeudela
adieraziz erabakitzen genuen arazoa. Postaria ez zedila, gero, galaksiaz okertu.
Baina, antzerra jokoko sujet hari gertatu bezala, aurrera neguak eta udak, eta urrunduz
joan ginen lehen etxe hartatik. Paisaia zelai eta maitagarrietan barrena batzuetan, arin aurreratuz,
antzerratik antzerrera jauzi eginez; nekez ordea bestetan, gartzela edo infernutan eroriz. Eta
halako egun batean, jeiki eta jada ez geneuzkala bederatzi urte ikusi genuen espiluan, baizik eta
hogei edo hogeitabost gehiago; gazte izan arren, jadanik ez ginela berde.
Harrituta, gure bizitza arretaz aztertzeari ekin genion. Hainbeste urrunduta geunden
orduan? Egia eskola ttikiko garaietan baino nekatuago sentitzen ginela, egia gure gutunetako
adierazpenak urrituta zeudela, baina, horretzaz gain, zenbat gauza gehiago zeuden bada
aldatuak? Gaiak zaila zirudien eta, txontxongiloetako pertsonaiak bezala oraingoan, pentsatu
egin beharra geneukala pentsatu genuen asko pentsatu eta gero. Eta une horretan, maistrak
aurreratu arabera, erretratu zaharra baliatzen hasi zitzaigun.
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Aldian behin, atera enziklopedia eta caton zaharren artetik eta begira gelditzen
gintzaizkion; esan zezala berak zertan erabakitzen zen bizitza. Eta erretratoak nigarra baizik ez
zela esango zigun batean; ohartzeko bestela bere iskina batean azaltzen ziren bi neska haietaz,
edo -batez ere- harrizko eskilararen erdi erdian kokatutako mutil irribarretsuaz: Arregi hura,
zein, antzerra zauritua eta lurrera eroria izan bailitz, kolpeka hila izan baitzen gartzelan.
Hurrengoan, berriz, kontu arruntagoak esango zizkigun. Bizitza hau mudantza dela,
esate baterako. Hantxe zeudela eskola handiko neskei inork baino harri gehiago botatako
batzuk, gero neska haiekintxe ezkondu zirenak. Eta hantxe, halaber, dotrina inondikan ere ikasi
nahi izaten ez zuten bi anai luze haiek, azkenean Afrikan eta misiolari bukatu zutenak.
Guztiarekin ere, niri behintzat, erretratoa hizlari kamutsa iruditzen zitzaidan. Ez zen
istorio berririk sortzen beragandik. Begiratzean jakiten nituenak ezagunak izaten zitzaizkidan
aldez aurretik ere. Eta, halatan, zaletasuna galduz joan nintzaion.
Urtebete eramango zuen mesanotxean gordeta -betirako han gelditzeko arriskuarekin,
gainera,- ezagun bat haren eske etorri zitzaidanean. Fotografiako laborategi bat jarria zuela esan
zidan, eta, probak egiten zebilenez, uzteko erretratoa eta orman jartzeko moduko tamaina batera
handituko zidala.
Orduan aldatu zen nire eritzia, lagunak bere lana egin zuenean. Zeren, tamaina
berriarekin, aurretik ikustezina zitzaidan xehetasun bat ikusi ahal izan bainuen erretratoan, eta
eskola garaietan gertatutako zerbait azaldu izan baitzitzaidan hartara; hasiera batean sinestu nahi
izan ez nuen zerbait.
Eta horren argibidea eman aurretik, esan behar dut gutxitan izaten duela -istorioak
sumatzeko lana hartu duenak- egiazko istoriotan partaide edo lekuko izateko aukera, eta,
beharbada, horregatik sumatzen dituela, bere bizitzan falta zaizkiolako. Baina, behingoz, ez da
beteko legea. Egileak bere errealitateari ohostuko dio -azken hitzaren bila dihoala- kontatzeko
gaia. Oraingoan ez da izango, beraz, transkribatzaile bat baino.
Baina joan gaitezen istorioarekin.
Nire ezagunak egindako kopia jatorrizko erretratu zaharraren bost halako izango zen,
eta, esan bezala, zehatz ikus zitezkeen orain lehenago mantxa beltz edo gris bezala gelditutako
gauzak. Hala, esate baterako, harrizko eskilararen zirrikituetako belarrak edo gure jantzien
akatsak: honi botoi bat falta zitzaiola abrigoan, hark askatuta zeuzkala oinetakoen lokarriak.
Holako xehetasun bila, bat-batean Okerra esaten genion mutilaren eskubitako besoaz
ohartu nintzen. Oso ibilera berezia egiten zuela iruditu zitzaidan. Bular pareraino altxata zeukan
maletan sartzen zuen alde batetik, eta gero, eskubiko behatzak agerian utziz, bestetik atera.
Ordea, esku hura ez zegoen hutsik. Zerbait ernetzen zitzaion. Labana? -Pentsatu nuen Okerraren
ohiturak gogoratuz; zeren beti labanarekin ibiltzen zen mutil koskorra baitzen. Baina ez zirudien
gauza zorrotz bat. Azkenean, lente baten laguntzaz, asmatu egin nuen. Ez zegoen dudarik,
Okerrak musker bat zeukan eskuan.”
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Behi euskaldun baten memoriak (Pamiela, 1991)
(Seigarren kapitulua: La Vache eta bion arteko elkarrizketa luzea. Setatsuk Alfa eta
Omegaz hitzegiten dit. Sekretuen Gurpila Handia jiraka hasten da. Balantzategin gauza
latzak gertatzen dira.) 105-107 orrialdeak
“Abioia erorita zegoen harkaitzetatik garbi ikusi ahal ziren Balantzategiko harana eta
inguruetako mendi elurtuak.
-Hauxe du ona urte garai honek -esan nion La Vacheri-. Soildu egiten dituela
basoak, eta errazago ikusten dela zein mundutan bizi garen.
-Eta erakutsi egiten duela zein behi den makala eta zein ez. Oraintxe bertan,
Balantzategiko behi makalak ikuiluan sartuta daude, atzo jandakoarekin hausnarrean. Ez
daukate haize hotzera ateratzeko kemenik. Hotza den onarekin! Beti esango dut: mundu honetan
ez dago behi makala baino gauza makalagorik!
Biok goroldio erdi jelatuaren gainean etzanda geunden, bera abioaren alde
batean eta ni bestean, kontu kontari burdin puska haien gainetik. Gaian zuzenki sartu gabe,
denbora eman nahi genion arrozaren deskubrimenduari buruzko azterketari.
-Lehengo batean, oso gaizki ibili nintzen goiko elur horietan -esan nion
oroitzapenetan sartuz-. Mendiko belar bixi hori jaten ari nintzen...eta ez zait bada otso talde
izugarri bat atzetik segika hasten!
-Bai?! Eta zenbat txikitu zenituen adarrekin?! -Piztu zen La Vache bat-batean,
burua zutitu eta begiak erne jarriz. Inondik ere, bere barneko ahots basati hura zirikatzen ari
zitzaion.
-Txikitu alerik ez, baina bati hortzak kendu bai. Sekulako ostikoa eman nion
hortzetan.
-Oso ondo egina! -Poztu zen La Vache areago tentetuz.
-Baina berak ere hozka egin zidan, isatsean.
-Eta zer inporta dio horrek!
La Vacheren begiak gain elurtuetara joan ziren, otsoak artean handik ote
zebiltzan-edo.
-Zer pena egun horretan zurekin ez egotea! -Suspiriatu zuen gero-. Zenbat
gustatuko litzaidakeen otsoekin neurtzea! Non ikusi zenituela esan duzu?
-Balantzategi gaineko malda luze horretan, harkaitz beltz hura dagoen tokian.
Harkaitz hari begira jarri zen eta, ametsetan maiz gertatzen den bezala,
hotzikara eta dardar gozoz bete zitzaion gorputza. Aldian behin, ametsetan bezala orduan ere,
erdi xuxurlatu egiten zituen hitzak, jo aurreko hori, sartu adarra barruraino, jo buruan. Bere
ikatz begiak busti bustita zeuden, diztiratsu. Inolako dudarik gabe, otsoekin eduki nahi zuen
borroka bizitzen ari zen bere behi irudimen handiarekin. Eta, ezpairik gabe, bere barruko
basurde ahotsa zuen laguntzaile borroka hartan. Azkenean, zeozer sosegatu eta bere onera etorri
zenean, halaxe hotsegin zuen:
-Denak txikituko nituzke!
-Sinesten dizut, La Vache -eman nion amore.”
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4.b) ELKARRIZKETEN TRANSKRIPZIOAK:
LEHENENGO ELKARRIZKETA (Obabakoak)
(Kode zenbakia: 66, Miriam)
GALDERA:Testua irakurtzean, zerk eman dizu atentzioa?
ERANTZUNA-Akats ortografiko batzuk ikusi ditudala iruditu zait eta arraroa iruditzen zait.
Horregatik galdetu dizut lehen hau Bernardo Atxagaren testua zen.
-Eta akats ortografiko horietaz gain, zer?
-... Egia esan... ez nuela batere gogoratzen. Ez dakit zer gehiago esan. Ez nuen gogoratzen zati
hau. Eta gero erdarakadak ere asko daudela, adibidez: “baina beno” pentsatzen dut hori dela
Bernardo Atxagaren estiloaren ezaugarrietako bat, ba... erdarakada asko sartzen ditu, horiek
ebitatu daitezkeela iruditzen zait.
-Zer nolako erdarakada?
-Ba, oraintxe bertan ez naiz gogoratzen...baina ea aurkitzen dudan... Adibidez, ba…,ez dakit:
“mesanotxea”, adibidez. Iruditzen zait nobela baterako oso erdarakada handia. Ezta? Eta gero
baita ere Ba... arau batzuk, orain Euskaltzaindiak onartu dituenak, adibidez “iritzia” esaten da
orain eta hemen “eritzia” jartzen du. Eta gero aditz oso arraroa dago hemen: esango
“zizikigun”.Ez dakit. Arraroa baita ere.
-Gero, estiloa edo hizkuntzaren aldetik, zerk ematen dizu atentzioa, zerk erakartzen zaitu?
-Ba... berez... autore honek dauka hiztegi nahiko arrunta, ez da gehiegi konplikatzen. Normalki
euskaldun berriek oso ondo irakurtzen dituzte Bernardo Atxagaren liburuak. Beste autore asko
daude askoz zailagoak direnak.
-Testuan agertzen diren pertsonaiei buruz, zerbait esango zenidake?
-Ba... ez dakit, hemen badirudi dela haurtzaroko oroitzapenei buruzkoa eta... Ba... hitz egiten du
lehenengo pertsonan. Baina bestela ni berez ez naiz oroitzen liburuaz ea-ea ezer ere. Badakit
Obaba herrian gertatzen diren ipuinn antzekoak direla, baina pertsonaiei buruz ez dut ezer
gogoratzen.
-Testuan konkretuki ateratzen direnak,... ateratzen diren pertsonaiei buruz…
-Badirudi haurtzoaroari buruz ari dela, edo eskola batean daudela. Eta bere adiskideak edo
ikaslagunak komentatzen dituela eta irakaslea ere agertzen da zenbaitetan. Bestela ez dut uste
beste pertsonaiarik dagoenik.
-Eta zerk adierazten dizu haurtzaro garai hori?
-Maistra dagoelako edo. Ez dakit. Gero hemen.… eskola txikiko garaiak komentatzen ditu,
beharbada, ez dakit gazte garaia den, baina hala iruditu zait niri behintzat. Hala ere, lehenaldian
hitz egiten du, ez? Baina hemen komentario bat egiten du: Zer ote zen mundua edo ez dakit.
Badirudi gazte garaian dagoela eta oraindik ez dakiela zer den mundua edo.
-Eskolari buruz, zerbait esaten du?
-Hasieran esaten du kopia bana banatu zizkiela eta ikasle zintzoak zirela eta...
-Eta adiskide edo ikaslagunari buruz?
-Adibidez neskei nola harriak botatzen zizkieten. Eta gero badirudi denboran aurrera egiten duela,
ezen komentatzen du nola neska horiek ezkondu egin ziren. Eta beste batzuez komentatzen du
misiolari bukatu zutela Afrikan.
-Gogoratzen duzu “guk” pertsona erabiliz idatzia dagoela. Zergatik?
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-Zenbaitetan adibidez, 'jadanik ez ginela berde', edo 'hasi zitzaigun'. Aditz asko “gu” pertsonan
erabiltzen du. “Zizkigun” uste dut esan nahi duela hemen baina, “zizikigun” jartzen du...
Lehenengo pertsona ere erabiltzen du.
-Eta maistrari buruz?
-Hasieran komentatzen du hori. Ba.... nola erretratoaren kopia bana eman ziela, baina ez dakit. Eta
badirudi erretratu hori ematen diela irudi hura betirako gogoratzeko edo. Beharbada momentu
honetan kontatzen ari denean agian ari da erretratu hori begiratzen eta bere lagunez gogoratzen
da. Ez dakit.
-Lehen komentatu duzu haurtzaroan edo iraganean gertatzen den gertaera dela...eskolan
gertatzen dela, zerbait gehiago horri buruz?
-Berez oroitzapenak direla dirudi. Eta batez ere nik uste dut garrantzia ematen diola mundua ez
ezagutzeari, komentatzen duenean berde zeudela edo. Eta gero badirudi salto bat egiten duela eta
komentatzen dutela handik aurrera gertatu ziren gauzak... nola batzuk ezkondu ziren, beste batzuk
misiolari joan zirela, edo...
.
-Giroari edo inguruneko giroari buruz,zerbaitek ematen dizu atenzioa?
-Badirudi oroitzapen horiek gustuz gogoratzen dituela narratzaileak. Pentsamenduak gustukoak
direla berarentzat.
-Orain pixka bat, testuaz hitz egingo dugu. Komentatu duzu hizkuntza eta estiloarena, ezta?
Oroitzen zara liburuan ere nola tratatzen zuen gai hau?
-Gogoratzen dudana da Bernardo Atxagaren azkeneko liburua. Irakurri dudan azkena Gizona bere
bakardadean da. Eta hura gogoratzen dut, baina hau kontretuki... aspaldi irakurri nuen eta ez dut
gogoratzen.
-Eta estilo aldetik zer iruditu zitzaizun liburua?
-Ni gogoratzen naiz istorioak entretenigarriak zirela. Eta berez liburua nahiko potoloa izanda, ez
zela aspergarria. Baina bestela ez dut ezer ere gogoratzen.
-Hemen... estiloa nola ikusten duzu testuan?
- Metaforaren bat edo...konparazioren bat topatu dut.
- Giroari buruz…
-Printzipioz oso giro euskalduna ez da ikusten. Edozein tokitako herrialdea izan zitekeen
printzipioz.
-Zergatik?
-“Zelaiak” aipatzen ditu hemen. Baina gehiegirik ez du deskribatzen paisaiarik. Edozein tokitako
pertsona izan daiteke.
-Beste eleberriren batekin konparatuko zenuke?
-Nik irakurri ditudanetatik ez, behintzat.
-Irakurri zenuenean gogoratzen duzu zer sentitu zenuen?
-Nik, egia esan, liburu hau irakurri nuen klasean obligatzen gintuztelako irakurtzera. Eta denboraz
nahiko presionatuta eta gehienbat irakurri nuen gero lan bat egin behar genuelako. Lana ondo egin
nuen, ezta? Baina agian gogoratzen ez baldin badut da oso lasai eta gustura irakurri ez nuelako.
Baina behintzat oroitzapenak ez dira txarrak liburuari buruzkoak. Baina horrela irakurri nuen.
-Eta momenturen batez somatu duzu irakurgaiarekin inplikatua edo barneratua sentitzen
zinela?..istorioren batekin..
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-Ez. Baina niri behintzat gustatzen zaizkidan liburuetan hori niretzat oso garrantziatsua da. Ni
identifikatzen baldin banaiz pertsonaiaren batekin, gustatzen zait liburua. Eta bestela ez.
-Eta lagunen batek galdetuko balizu aholkatuko zenioke liburua irakurtzea?
-Segun eta laguna ere nolakoa den. Liburuaz gehien atenzioa ematen duena, ba... printzipioz
liburua nahiko potoloa dela. Baina erraz irakurtzen da.... aholkatuko nioke irakurtzeko baina nire
ustez klasean bidaltzen diren liburuen artean potoloren bat-edo bidaltzen baldin badizute, ez duzu
gustura hartzen. Hori gehienbat zure kabuz irakurri behar duzu.
-Aholkatu... zergatik?
-Ez dakit. Nik berez gaia gustukoa nuela gogoratzen dut. Horregatik batik bat. Eta irakurtzen oso
erraza da. Hiztegiaren aldetik ez dut gogoratzen konplikaziorik zeukanik.
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BIGARREN ELKARRIZKETA (Obabakoak)
(Kode zenbakia: 1779, Moises)
-Testua irakurtzean zerk eman dizu atentzioa?
-Ez dakit, gaztetako gauzek. Nola gaur lehen baino gauza gehiagoz konturatzen den. Eta
azkenean, ondo fijatzen denean, gogoratzen dela ondo eta erreflexionatzen duela bakoitza nola zen
orduan... Orain heldua da... baina oraindik iruditzen zait ez dela oso ondo enteratzen.. Heldu da
ikustera orduko errealitatea eta gogoratzera bederatzi urterekin nola bizi zen edo zer zen, baina
oraindik sentsazioa iruditu zait daukala asko falta zaiola ikasteko edo. Iruditu zait denoi gertatzen
zaigula noizbait. Konturatzen da azkenean argazkia garrantziatsua dela.
-Bigarrenez, zerk eman dizu atentzioa?
- Ba... ez dakit, gauzak zenbat eta gehiago sartu eta hurbilagotik ikusi, gehiago konturatzen zarela
eta azterketa sakon bat egin behar duzula gauzak ondo ikusteko. Asmoaz gain lana egin behar dela
ikusten da. Bukaeran berriro iruditzen zait sortzen zaiola gaztaroko jakin-nahi pixka bat. Bere
lagunekin oroitzen da eta erreflexio sakon batean bezala geratzen da...Hori da harrigarriena.
-Zer esango zenuke pertsonaiari buruz?
-Beharbada konparagarria izan liteke zen nire bizitzarekin, edo niri gertatu zaidan gauza
askorekin. Argazkiarekin ez bada, beste gauza batzuekin. Haiseran garrantziarik eman ez diozun
gauza bati gero garrantziaa ematea. Gainera, oso sakonak dira testuan egiten diren galderak.
-Pertsonaiari buruz....
-Nire ispilu bezala ikusten dut. Berari gertatutakoa niri ere gerta dakidake. Iruditu zait horrelako
pertsonaiak denok ezagutu ditugula: lagun gaiztoak edo maistra on bat gauza esan dizuna kontu
bat....eta holako gauzak denok izan ditugula. Nik behintzat, bai. Pertsonaiak oso errealitatekoak
iruditu zaizkit.
-Inguruneko giroari buruz, zer esango zenuke?
-Ez da asko luzatzen. Ingurunea arrunta da. Etxe arrunt bateko pertsonaia bat azaltzen zaigu.
Iruditzen zait normala, etxe arrunt batekoa. Ez da etxe aberatseko giroa.
-Giroa, garaia...
-Garaia,… beharbada ni gazte nintzenekoa. Askoz lehenagokoa ez dakit, ezin du izan. Orain dela
hogeita hamar urteko gauza bat izan liteke. Entziklopediarengatik eta argazkia handitzeagatik
esaten dut hori. Gertukoa iruditzen zait.
-Eta hizkuntzaren aldetik?
-Beti daude hitz batzuk Testuinguruagatik soilik ulertzen dituzunak. Baina erraz ulertzen dena,
garbia. Koma asko dauzka, atentzio handia bezala ematen dio. Batzuetan pentsatzeko mozten du
jarduna.
-Liburuko beste istorioren bat gogoratzen duzu?
-Ez dakit zein istorio zen. Niri natura asko gustatzen zait eta nahikoa sartzen zen animaliekin.
Gustatu zitzaidan hori... bere defentsa. Jendearen eta animalien artean... eta hori interesgarria
iruditzen zait. Beharbada bukaera, hala ere, ez nuen ondo irakurri baina hori gustatu zitzaidan..
Animalien aldekoa naizelako hori gustatu egin zitzaidan.
-Eta beste istorioren bat edo. Orokorrean zerk eman zizun atentzioa?
-Gauza askok... herria eta herriko jendeak. Ondo esplikatzen zuen jendea nolakoa zen. Herriko
gauzak...Hala ere, istorioa eta pertsonaiak aldatu arren, ikuspuntu bakarra, idazlearena somatu dut
liburuan.
-Hitz egin pixka bat ikuspuntu horretaz...

49

-Ikuspuntua? Nik uste dut askotan konpartitzen nuela. Baina ...denok ikuspegi desberdinak ditugu.
Nire ikuspegitik gauza asko, sentimendu asko, zuzenak ziren.
-Orokorrean liburu osoko inguruneaz gogoratzen al zara?
-Inguruneaz? Istorio bakoitzean aldatzen zen asko. Kanpoko gauzak asko kontatzen zituen... Ez
dakit. Kontatzen zituen agian bera herrian egon arren ez dakit nongo gauzak ondo ezagutu balitu
bezala. Orduan ez zen hain ingurune itxia. Berak ezagutzen zituen gauzak izango ziren agian …
-Eta hizkuntza aldetik?
-Ez dakit. Bakoitzak du bere euskara-maila, ezta? Niretzat behintzat hizkuntza nahiko erraza.
Baina beti egoten dira euskaraz hitz egin arren hitz batzuk ez dakizkizunak eta begiratu behar
dituzunak Eta gero hasten denean lehengo euskara zaharrarekin, pixka bat nahasten zara baina
ulertzeko hizkuntza egokia da.
-Eta beste nobelen batekin konparatuko zenuke?
-Ez.... Ez dakit.Berak pentsarazten du istorioen bidez, eta nik beste nobelak edo beste liburuak
irakurri ditut pentsarazteko pixka bat... Baina horrelako libururik ez dakit konparatzeko.
-Hitz egin pentsarazten duten liburuei buruz.
-Liburu horiek? Beharbada hau... berriro irakurriko dut eta agian hobeto jasoko dut. Gehiago
gustatzen zaizkit zuzenean pentsarazten duten liburuak. Pixka bat Dominique Lapierreren hori
bezalakoak. Gainera, asko gustatzen zaidan idazlea da. Eta zuzenean pentsarazten du....Askotan
gaizki sentitzen zara baina beste honekin ez. Beste era batean hobeto dago. Istorio kontatzen du.
-Nola sentitu zinen?
-Batzuetan agian istorioek intriga pixka bat dute. Zuk esan duzuna, eleberri bat bezalakoa da,
abentura nobela bezalakoa, azkar irakurri eta jakiteko gogoekin geratzen zarena. Beste batzuetan
pentsarazten du...Nik hau eta bestea pentsatu nuen. Ez dakit holako zerbait. Eleberri gehienak
egiten dizutena, ezta? Gauza batzuk dauzka irakurtzen disfrutatzen dituzunak eta ondoren
pentsarazteko beste zati batzuk ere bai. Honek ere agian pentsarazteko gehiago dauzka irakurtzean
disfrutatzeko baino. Horrek ez du esan nahi ez nuenik istorio hauekin disfrutatu edo. Agian neu
naizelako beti bosgarren hanka bilatzen diona. Baina liburu gehienetan uste dut gertatzen zaidala.
- Non sentitu zinen barneratua edo inplikatua?
-Irakurri eta ez nintzen sentitu horrela inplikatua. Irakurri nuen esan zidatelako liburu ona
zela…Baina inplikatua?
- Aipatu duzu hasieran animaliak eta...
-Nik gurasoak ehiztariak izan ditut. Gero kontra egin nien eta holako gauzak. Horregatik gehien
gustatu zitzaidana edo sentitu nuena hori izan zen. Litekeena da horrekin akordatzea. Pixka bat
nire problematikarekin. Agian horregatik, neuk bizi izan dudanagatik, horrela neure ikuspuntua
erakusten duelako.
-Eta zerekin sentitu edo geratu zinen axolagabe?
-Ez dut gogoratzen. Batzuetan irakurtzean, baina hori ez da liburuen akatsa, agian nire akatsa da,
ez? Zenbait garaitan edo azterketatan zaudenean irakurtzen duzu axola gabe. Liburua bera ez zait
iruditu alferrikakoa. Ezin dizut esan...aspergarria zenik. Liburua irakurtzen duzu eta pentsatzen
duzu lehorra dela, baina bukaeran ondo.
-Eta azkenik lagun batek eleberriari buruz aholkurik eskatuko balizu aholkatuko zenioke?
-Bai. Nik aholkatuko nioke. Baina lagun bati baino gehiago niri irakurtzeko berriz. Iruditzen zait
gaizki irakurri nuela. Orain hainbeste galdera egin eta....iruditu zait ez nuela pentsatu.
-Zergatik aholkatuko zenioke?
Ba.…istorioak erraz irakurtzen dira. Beti zerbait aprobetxatuz azterketa sakon bat egiten duelako
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-Eta aurkako arrazoiak?
- Ez zait iruditzen aurkakorik egon daitekeenik. Ez zait iruditzen ez irakurtzeko arrazoirik egon
daitekeenik. Zerbait, ...akatsen bat... ez dakit.
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HIRUGARREN ELKARRIZKETA(Obabakoak)
(Kode zenbakia: 2479, Olga)
-Testua irakurtzean zer izan da atenzioa gehien eman dizuna?
-Argazkia ikustean gogoratzen dituen gauza guztiak. Hasiera batean ikusten du ematen dionean
maixuak argazkia, ba... horrek ez diola ezertarako balio. Eta urteak pasa eta gero konturatzen da
horrek ez daukala zentzu bat bakarrik. Hori argazki polit bat da, baina oroimenak eta ekartzen
ditu berriro gogora. Eta horretan asko saiatzen da adierazten. Hori da gehienbat balio duena.
-Hitz egin pixka bat horri buruz.…
-Testu guztiari buruz? Ikusten da hasieratik, nahiz eta ahaztu argazkiaz, gero urteak pasatzean,
agian faltan sentitzen dituelako edo pasatako urteak, inportantzia bat hartzen ari dela argazki hori.
Eta...ez dakit. Agian momentu batean ez dela konturatzen zerbaitez, baina urteak pasatzean
ikuspegi desberdina hartzen duzu bizitzarekin eta horrekin guztiarekin, eta orduan aldatzen dira
guztiz zure pentsaerak.
-Pentsaerari buruz…
-Agian momentuan ez zara pentsatzen ari zer zaren edo nondik etorri zaren. Niretzat
interesanteena da argazkiak daukan zentzua, memoria bat bezalakoa dela.
-Zer esango zenuke narratzaileari buruz?
-Ba... azken aldian ikusten dela argazkia handitzean zer edo zer ikusi duela eta atentzioa eman
diola asko, eta interesatzen hasten dela. Nahiz eta urteekin edo momentuan ez konturatu zer egiten
ari ziren, gero uste dut atentzioa ematen diola horrek.
-... Pertsonaiari buruz zer esango zenuke?
-Ematen du herri txiki batean gertatzen dela, baina gero kultura bat hartu duela eta ari dela bere
bizitzan atzeraka begiratzen eta konturatzen gauza guztiez. Ematen du pertsona jakintsua.
-Esan duzu pertsona jakintsua,…
-Daukan jarrerarengatik gehienbat. Berez ezin da esan kultua denik horrela bakarrik, ez? Baina
hartzen duen jarrararengatik nik uste dut baietz. Aztertzen ari da argazkiaren inguruan dagoen
istorio guztia.
-Eta hizkuntza eta estilo aldetik zer?
-Erraza egiten da irakurtzen baina ez erraza eta pobrea, baizik irakurtzeko bizia eta atsegina.
Batzuetan erabiltzen ditu “kriston” hitz politak eta oso polita dena. Maila agian berdina da baina
beste hizkuntza sinpleago batekin Ba... errazago ulertzeko... Niri gustatzen zait behintzat idazteko
modua eta Bernardo Atxaga.
-Liburu osoari begiratuz, zerk erakarri zintuen?
- Gogoratzen naizenez, izan zen istorioan sartzeko modua. Hasten da istoriotik kanpo dauden
pertsonak-eta topatzen, eta orduan, kontatzen du modu batean non batzuetan pertsonaiak diren
bizitzen direnak. Gero beste batzuetan kanpoko pertsona batek kontatzen dizkizu gauzak. Orduan
ikuspegi desberdinak daude, bertako pertsonaienak eta kanpokoenak. Gero, istorioak eta ipuinak
daude tarteka. Horrek ere nolabaiteko inpresioa egin zidan. Ikuspuntu desberdinak daude eta gero
azkenean denek bat egiten dute, gehiago ulertzen duzu istorioa. Joaten zara pixkanaka irakurtzen
eta hasieran ez dizkiozu loturak ikusten baina bukaeran bai.
-Zerk eman zizun atentzioa argumentu osoan?
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Herri batean aztertzen zituela pertsonaien izaerak eta egiten zituzten gauzak. Gauzak eta kontazen
dizkizu baina aztertzen ari da nolakoak diren pertsonak. Pertsonaiok bukaeran nolabaiteko lotura
dute.
- Inguruneari buruz zer esango zenuke?
-Herri txiki batean egoteak, holako misterio kutsu bat ematen dio istorioari. Zeren dena askoz
itxiagoa da. Mende hasieran edo gertatzen da. Hori hiri batean gertatu izan balitz, agian jendeak
beste modu batera jokatuko zuen. Herri txikia izanik, herriko jende guztiak badakizki besteen
kontuak. Baina hor badago mundu isil bat, beren artean kontuak esaten ez dituena. Horrek
misterio pixka bat ematen dio, “ le da un poco de morbo” eta...
-Besterik?
-Bazegoen norbait etortzen zena bat-batean herrira eta kanpotarra zena. Orduan beste ezezagun
bat etortzen zaie herrira eta orduan beraien artean holako jarrera desbedinak sortzen ditu horrek.
Zeren atzerritar bat da molestatzera edo etortzen zaiena.
-Esan duzu herri txikia dela. Hori nola ikusi duzu?
-Gogoratzen naizenarengatik esaten dute eskola bat eta ume gutxi batzuk zeudela eta urteak pasa
eta gero jende gutxiago gelditzen zen herrian. Baino ez dakit zein mailatan txikia. Ulertu behar da
guk orain txikia deitzen duguna agian lehen ez zela horrela. Ez dakit zergatik esan dizudan txikia
dela. Nik daukat oroimen hori: nahiko itxia eta pertsona gutxi batzuk daudela hor. Denek
ezagutzen dute elkar.
-Eta hizkuntza aldetik...
- Atsegina egin zitzaidan irakurtzeko. Agian kartak eta daudenean saiatzen da erabilitzen zen
hizketa eta mantetzen. Pasarte horiek irakurtzeko momentuan, zailagoa egiten zaizu ez zaudelako
ohituta horrela irakurtzen. Doinua eta dena berdina baina hizkera beste nolabaitekoa, harritu egiten
zara ikustean. Baina, hala ere, gustatzen zaizu horrelako idazkera, desberdina da behintzat. Niri
gustatu zitzaidan. Mesedegarri egiten da batzuetan liburu batek euskara-maila altua izanik
erraztasunak ere izatea.
-Estiloari buruz...
-Niri Bernardo Atxagak daukan idazteko modua gustatzen zait. Alde horretatik ni gustura gelditu
nintzen. Istorio barrenean erabiltzen ditu soinu-jokoak. Azken pasartean ikusten da pertsona bati
okerra deitzen diotela Eta okerra/ muskerra, soinu aldetik joko bat edo dago. Eta egiten zaizu
irakurtzeko askoz atseginagoa ...
-Beste nobela batzuekin konparatuko zenuke?
-Ba... ez. Ez zait beste eleberririk burura etortzen konparatzeko. Momentuan behintzat, ez
- Gaiaren aldetik besterik...
- Beste batzuetan ere hartu izan dituela herri batean gertatutakoak idazteko. Hemendik hara doan
idazteko modua da. Udazkenaren balkoitik, liburuan ere istorioak kontatuz hasten dira. Eta gero
irakurtzen duzun neurrian ikusten duzu zein erlazio duen batak bestearekin. Hori gertatzen da:
istorio batean dagoela eta ipuinna sartzen dizula tartean, eta gero berriro segitzen duela. Agian
alde horretatik bai badagoela nolabaiteko erlazio bat... baina beste nobelekin ez dakit.
- Nola deskribatuko zenituzke irakurri zenuenean sentitutako emozioak?
-Batzuetan ipuinnekin zail egiten zitzaidan istorio nagusiak nola jarraitzen zuen ikustea.
Batzuetan, berriro hasten zenean hartu behar zenuen eta nola jarraitzen zuen ikusi
(atzeraka/aurreraka). Eta segi irakurtzen. Agian aspertu egiten zinen. Ni behintzat, momentu
batzuetan ipuinnekin aspertu egiten nintzen. Baina segitzen nion atentzioarekin istorioari berez
nola jarraitzen zuen ikusteko. Baina ez naiz gogoratzen asko. Jadanik aspaldi irakurri nuen.
Batzuetan sorpresa hartzen zenuen.. Ipuinn bera bi bukaerekin. Eta orduan lehenengoan hasten
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zinen irakurtzen eta bere logika ikusten. Baina gero bestean (beste bukaera ikustean) harrituta
geratzen ziren guztiz .Baina harrituta ez bukaeragatik, baizik eta istorio berak bi bukaera
izateagatik. Besterik, ez dakit.
-Eta zein momentutan sentitu zinen liburu barnean?
- Gogoratzen naiz hartu nuela eta gustura irakurri. Ea zer gertatzen zen. Baina inplikatu benetan
ba... ez dakit. Ezin dizut esan. Egia esan, ez naiz gogoratzen. Ezin dizut esan.
-Eta axolagabetua sentitu zinen?
-Agian zenbait istoriorekin. Aspertu egiten nintzen eta bukatzeko, pasatzeko, desiratzen nengoen,
gero interesatzen zitzaidanarekin jarraitzeko. Baina ez da oso aspergarriak zirela esateko...
Zenbait istorio edo ipuinekin pixkatxo bat galtzen zinen (Axularrena, adibidez) baina ez ziren oso
aspergarriak. Hori ez. Liburuan baziren gustatzen zitzaizkidan pasarteak... Nola bukatzen zen
ikusteko azken hiru ipuinnak irakurri nituen. Korrika irakurtzen nuen hara iristeko. Baina ezin
dizut esan istorioak nolakoak ziren
-Eta lagunen batek galdetuko balizu... aholakatuko zenioke?
-Bai. Behintzat desberdina da Guztiz desberdina da. Istorio baten barnean, nahiz lotura izan edo ez
izan, hori alde batera utziz, lehenengo orrialdean idazleak esaten dizu ipuinnak irakur daitezkeela
nahi duzun ordenean Eta hori dena.... Irakur dezakezu leku batean hartuta eta segituz, edota aldatu
eta atzetik hasi eta tartean nahi dituzunak sartuz. Irakurtzen duzu liburu bera beste liburu bat balitz
bezala. Lehenengo aldiz irakurtzen duzunean liburua, gauzak erlazionatzen zoaz ordenu batean
Baina gero beste orden batean azaltzen dira eta... esaten duzu: ”aurrekoa guztiz ahaztu dut”. Eta
beste orden batean jarraitzen duzu. Agian testua interesgarria da alde horretatik. Berriro
irakurtzera bultzatzen zaituelako. Alde horretatik behintzat, nik gomendatuko nioke. Ikusteko
desberdina dela. Gero aparte ikusten da euskara-maila ona daukala liburuak eta hori beti atsegina
da irakurtzeko liburu batean.Ez dakit.
-Esan duzu euskara- maila erraza duela. Zabaldu hori.
-Euskara-maila erraza baina ona. Ez da saiatzen hitz dotoreak baina agian mundu guztiak ulertuko
ez dituenak erabiltzen.Mundu guztiak ulertzeko modukoa baina euskara erabiltzen den
moduarengatik oso maila altukoa da. Orduan horrek beti laguntzen dizu. Atsegina egiten zaizu,
gainera, erraztasun batekin irakurtzen duzu eta honek liburua bera egiten du askoz atseginago.
Gaia atsegina izango da ala ez, baina horrek egiten dizu askoz atseginago liburua.
-Aurkako arrazoirik edo...
-Agian aurkakoa nahastu egiten zarela batzuetan. Agian zaude ipuinn batean eta pasatzen zara
beste batera eta bien artean ez daukate erlazio handirik. Agian istorio nagusiarekin bai, baina
horrelakoetan nahastu egiten zara. Baina horrek ez du arazo bat izan behar aurrera jarraitzeko
liburuarekin. Azkenean liburu guztia ulertzen duzu eta dena.. Baina, noski, iritsi behar zara dena
irakurtzera. Aurkako arrazoia hau bakarrik, baina uste dut arrazoi bera eman dudala irakurtzeko
gomendatzeko.Alde ona eta txarra dauzka. Pazientziarekin hartuta ba... beno, dena konponduta.
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LAUGARREN ELKARRIZKETA(Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbaki 264: Denis)
-Testua irakurtzean zerk eman dizu gehien atentzioa?
-Nolabait gogoratu dudala gutxi gorabehera nolakoa zen liburua. Harritu egin nau idazleak behi
baten pentsamenduak jakiteko duen gaitasuna.
-Hitz egin gehiago pentsamenduei buruz.
-Hitz egiteko? Ba... ez dakit. Idazleak imajinazio handia daukala. Beti gustatu zaizkit bere ideiak.
Eta horregatik liburu hori ikusi nuenean liburutegian atentzioa eman zidan. Hasi nintzenean
irakurtzen konturatu nintzen idazleak nahi duela egin gutxi gorabehera pertsonen pertsonalitateaedo behietan ezarri. Gutxi gorabehera nola jokatzen dugun pertsonek batzuetan, behi batzuetan
jarri ditu pertsonalitate horiek. Eta gainera, uste dut gero, hemen testu honetan, daudela bi behi;
baina gero uste dut bi behi horiek azkenean haserretu egiten direla bata bestearekin. Eta ikusten da
behi bat dela bestea baino ausartagoa, La Vache da bat eta bestea da protagonista, ez dakit nola
daukan izena. La Vache ikusten da nola ausartagoa den eta gustatzen zaizkiola gehiago gauza
ausartak. Badirudi behi protagonistak, (bere memoriak dira azkenean), kontatzen duela
azkenaldera beste behiari buruzko bere iritzia. Beste behiek esaten duten guztia zer iruditzen zaion
adierazten du. Kuriosoa da nola tratatzen duen beste behia.
- Eta nolakoa da tratamendu hori?
-.... Ez dakit. Bata ausarta eta bestea askoz ere, ez dakit, makala edo lasaiagoa, ez dakit.... Bere
pentsamenduez ez naiz gogoratzen. Baina gogoratzen naiz idazleak jartzen zituela La Vachek
esaten zituen gauza guztiak tontakeria bat edo izango balira bezala. Ausarta zela eta borrokazalea
(La Vache). Momentu batean testu honetan protagonistak La Vacheri esaten dio nola behin batean
problema bat eduki zuen otso batzuekin mendi tontor batean. La Vache hasten da irudikatzen
momentu hori eta pentsatzen du berari gustatuko litzaiokeela egotea momentu horretan otsoei
ostikada batzuk emateko... Behi protagonistak beretzat pentsatzen du berak korrika egin zuela eta
horrekin nahiko eduki zuela. Tratamendua normala da baina batek esaten ditu bere pentsamenduak
eta besteak kontatzen ditu gauzak.
-Zer da behiak pentsatzen duena?
-Beno... bere ekintzak. Aurrerago berak juzgatu egiten du pertsona normalek edo egiten dutena.
Bera bere munduan dago eta ikusten du pertsonek nola tratatzen duten eta balorazioak egiten ditu
pertsonen konportamenduari buruz. Pentsamenduak ironiarekin azaltzen ditu narratzaileak. Berak
bere izateko era dauka eta badirudi barre egiten duela besteen konportamenduari buruz.
-Aipatu duzu ekintzak-eta juzgatu egiten dituela.
-Beno, zuzenki ez du juzgatzen baina bere komentarioetan edo ikusten da pixka bat, La
Vacherekin konparatuz bere pentsamenduak desberdinak direla. Ez dakit, askoz ere lasaiagoa da
eta badirudi bere ekintzekin edo memoriekin argi utzi nahi duela bere jarrera bestearen aurrean.
Eta gainera, uste dut azkenean haserretu egiten dela beste behiarekin (zeren azkenean ez baitu
aguantatzen), bukatzen duelako “petardo” bat izaten. Ez dakit, ez naiz gogoratzen, baina uste dut,
azkenean nazkatu egiten dela beste behiarekin.
-Zein girotan gertatzen da gertaera hau?
-Testua edo liburu guztia? Testua?, Ba...mendian daudela uste dut. Mendi tontor batean daude eta
gorago dagoen beste mendi bat ari dira begiratzen. Beste mendi horretan elurra dago eta
horregatik begiratzen dute biek. Eta batak besteari kontatzen dio nola eduki zituen arazoak
otsoekin, eta honetaz hitz egiten da ea testu osoan. La Vache hasten da pentsatzen zer egingo zuen
berak egoera horretan. Eta biak mendian daude eta gainera, uste dut deskribatzen duela mendi
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berde-berde bat eta nahiko paisaia polita. Beno, uste dut Euskal Herrian dela zeren denbora
guztian ari baita hitz egiten Balantzategi herriaz.
-Hitz egin Balantzategiri buruz pixka bat.
-Balantzategi ez dakit nolakoa zen. Uste dut herri txiki bat zela.
-Zein ingurunetan dago kokatuta?
-Ez dakit
-Testua bakarrik begiratuz....
-Testua begiratuz? Ikusten da oso herri txikia dela eta mendi artean nahiko galduta dagoela. Oso
errurala dela ere ikusten da. Eta gainera, esaten dute beste momentu batean beste behi batzuk
daudela eta hauek makalak direla. Uste dut (orain gogoratzen dut) behi protagonista eta La Vache
lagunak egiten direla beste behiei nahiko amorru dietelako, izan ere, hauek askoz ere makalagoak
eta lasaiagoak baitira. Eta justu La Vache kontrakoa da, askoz ere ausartagoa da. Eta... hitz egiten
ari dira nola bi horiek mendian dauden bitartean, besteak ikuiluan jaten eta lasai dauden. Baita ere
esaten dute, beste haiek ez dakitela nolakoa den bizitza eta ez dakitela zer den ausarta izatea eta...
halako gauzak
-Hizkuntzari begira, zer esago zenuke?
-Ba... kostatu zait pixka bat ulertzea. Gero hartu diot haria, baina hasieran kostatu zait pixka bat
ulertzea zeren ez nago ohituta euskaraz irakurtzera, orduan...ulertzen dut oso ondo eta uste dut
nahiko ondo hitz egiten dutela; nahiko esaldi arraroak erabiltzen ditu. Hizkuntza ez da zaila, baino
esaldiak pixka bat. Ez dakit... hitzak ulertzeko, bat eta edo beste ez nuen ulertzen, baina ea ea
guztiak ulertzen ditut.Esaldiak dira pixka bat kostatu zazkidanak egitura aldetik eta horrela.
Esaldiak ere irakurtzen hasi eta haria hartu diodanean ulertu ditut.
-Eta estiloan zerbaitek eman dizu atentzioa?
-Estiloa nahiko garbia, nahiko puroa eta agian nahiko teknikoa. Deskribapen asko uste dut sartzen
dituela. Jartzen zaitu situazioan eta uzten dizu imajinazioari bueltak ematen eta irudikatzen
nolakoa izango zen momentu hori eta egoera hori. Egoera ongi imajinatzen duzu deskribapenak
oso onak direlako. Mendiak eta horrela oso ondo deskribatzen ditu.
-Beno liburu osoari begiratuz, gogoratzen duzu zein beste gertaerak eman dizun atentzioa?
-Ba... uste dut dagoela beste gertaera bat. Balantzategi ondoan zegoen herri batean festak zeuden
Eta festa horietan agertu zen baserritar bat eta makil batekin hasi zen jotzen behi protagonista. Ez
dakit. Ez dakit nola zen protagonistaren izena. Behi protagonistaren izena nola da? Hasten zaio
jotzen makila batekin. Ez dakit ongi: edo berari edo beste behi bati. Eta hori gogoratzen dut:
korrika hasi zela. Gero protagonista joaten da bere aldetik jatera mendira. Baserritarrak beti uzten
zituen ikuiluan jaten. Baina bera mendira joaten da jatera. Mendian belar askoz hobeak zeuden.
Horrela, joaten da mendi tontorrera eta han aurkitzen da otsoekin. Aurkitzen du kriston istilua
zeren otsoak bere atzetik joaten dira.Bera korrika hasten da eta azkenean ostikadaka libratu egiten
da. Baina buztanean koska egiten diote. Hori gogoratzen dut.Eta gero kontatzen du nola kobazulo
batean erlazioa edukitzen duen La Vacherekin. Gau osoa egoten da berarekin eta gero hurrengo
egunean haserretu egiten da. Ez dakit zergatik eta bat joaten da alde batetik eta bestea joaten da
beste aldetik. Eta orduan uste dut edukitzen duela otsoekin istilua.
-Hasi zara festena kontatzen...
- Ez naiz ondo gogoratzen. Uste dut hori gertatu zela. Balantzategi ondoan zegoen herri batean
festak ziren. Eta behia hara joan zen festak ikustera edo ez dakit. Beno ez dakit agian nahasten ari
naiz gauzak. ... baina beno. Agertzen da behia eta agertzen da baserritar bat. Eta ez dakit behiak
zer egin duen. Eta baserritarra hasten da makila batekin bere atzetik. Ez dakit bera edo beste behia
den, edo asto bat. Ez dakit zer.
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-Gogoratu dituzu: La Vache, behia, baserritarra. Eta horretaz gain beste pertsonaiarik
liburuan?
-Agian behi frantses bat edo ingelesa. Ez dakit... gogoratzen dut nola behi atzerritar bat zegoen eta
ikuilua ere bai. Eta ikuiluan zeuden behi gehiago. Eta pertsonaiak horiek dira gutxi gorabehera. La
Vachek eta behi honek deskribatzen dituzte behiak makalak bezala. Gero baserritarra zegoen, eta
honek behiak zituen ikuiluan, baina berari abentura gustatzen zaio eta joaten da hortik. Eta
pertsonaia gehiago ez dut gogoratzen.
-Giroari buruz...
-Nahiko errurala eta oso euskalduna. Momentu guztietan Euskal Herrian gertatzen da istorioa. Ez
dakit den Gerra Zibilaren aurretik edo ondoren. Eta horregatik hegazkina dago han erorita. Eta ez
dakit. Gerra Zibilean uste du dagoela girotua.
-Hizkuntza teknikoa…
- Esaldiak oso gorapilatuak, ba... ez dakit, estruktura aldetik nahiko zaila hasieran ulertzeko. Eta
gero hartzen duzu pixka bat eta ulertzen diozu, baina hasiera batean hizkuntza nahiko teknikoa,
sentidu horretan.... Hitzak errazak dira hartzeko, baina esaldiak zailak dira..Irakurri behar zenituen
berriro. Mezuari buruz hitz egiratekoan berdin. Orain denbora asko irakurri nuen. Ez naiz
gogoratzen nolakoa zen gaia. Orduan konparatzeko. ... Euskaraz ere ez ditut liburu gehiegi
irakurri.
-Euskaraz, erdaraz…
-Irakurri nuen erdaraz (ez dakit gaia edo istorioaren aldetik ez du zerikusi handirik baina) Rebelión
en la granja orain dela asko. Eta horiek ere animaliak dira. Liburu hori asko gustatu zitzaidan. Eta
idazle horrek egin zuen animaliekin pixka bat pertsonen portaera irudikatu liburuan. Eta Behi
euskaldun...-en ere hori egiten du. Guk ez dakigu behiek pentsamenduak dituzten baina idazleak
pentsamenduak jartzen dizkie. Eta liburu horretan... Revolución en la granja-n egiten da pixka bat
hori: pertsonen portaera jarri animalietan. Uste dut txerriak direla liburu hartan.
- Nola deskribatuko zenituzke nobela irakurritakoan sentitutako emozioak?
-Ba… ez dakit. Gustatu zitzaidan liburua. Sentitu nuena izan zen nola deskribapenak oso onak
ziren. Sentitu nintzen gaian oso ondo sartuta. Nire buruan neukala egina gutxi gorabehera irudia,
nolakoa zen paisaia eta hori. Gainera, nola erabiltzen duen hizkuntza freskoa....nahiz pixka bat
teknikoa izan, azkenean deskribapenak oso freskoak iruditzen zaizkizu. Dauzkazu irudiak buruan
eta ikusten duzu mendia eta ikusten duzu lurra eta ikusten dituzu animaliak eta sentitzen da
freskotasuna. Polita... kondaira bat izango balitz bezala. Isotrio polit bat.
-Zein momentutan sentitu zinen barneratua?
-Ez dakit. Ez dut gogoratzen nolakoa zen istorioa eta orduan ez dakit. Suposatzen dut idazlearen
trukoaz jabetzean eta bere hizkuntza ulertzean, hau da, erraza egiten zaidanean irakurtzea. Zeren,
hasiera batean (orain ere berdin gertatu zait) kosta egin zait ulertzea eta istorioan barneratzea.
-Lehen esan duzu idazleak nolabait pertsonaien pentsamenduak behian jartzen dituela. Hori
nola bizi zenuen?
- Egiten dizu pentsarazi. Azken batean behi bat da eta behi bat, azken batean, animalia bat da,
baina konturatzen zarenean portaera horiek guk askotan ditugula...pentsarazi egiten dizu. Beno,
portaera, pentsamendua, pentsatzeko modua, pentsatzeko era, edo ez dakit. Azkenean uste dut
kuriosoa dela behi batean plasmatzea halako portaerak eta zu konturatzea. Eta askotan pentsatzen
duzu nolakoa zaren zu edo nolakoa ez zaren.
- Ezaxola sentitu zara?
-Gaian sartzen zaranean, ezta? Istorioan sartuz gero ea gutxi gorabehera situazioaren irudi bat
buruan egiten duzunean. Beno, liburu guztien akats bat da. Situazioa kokatzen duzu buruan eta
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hasten zara sartzen istorioan eta hasten zaizu gustatzen. Liburu honetan berdin gertatu zitzaidan,
ez dakit.
-Eta hortik aurrera?
-Bukaera arte. Liburuaz lan bat egin behar izan genuen gero institutuan. Derrigorrez irakurri behar
izan genuen. Baina liburua gustatu zitzaidan.
-Lagunen batek galdetuko balizu eleberri honi buruz, aholaktuko zenioke?
-Beno uste dut euskara oso ondo ulertu behar duela. Euskara nola den pixka bat korapilatua, oso
maila altua. Nahiz eta askotan kostatu zaidan azkenean ulertu dut. Oso euskara ona ulertzeko.
Horregatik ez dakit gomendatuko niokeen. Pentsatzen dut baietz.
-Zer arrazoi gehiago emango zenizkioke?
-Originala dela. Azken batean, protagonista behia da eta bere pentsamenduak kontatzen ditu. Eta
normalki, eleberri guztietan pertsonaia pertsona normal bat izaten da: bai neska, bai mutila,
gizona, anderea. Oso liburu gutxitan daukazu gidoi originala. Horregatik gomendatuko nioke.
-Beste arrazoiren bat?
-Beste arrazioren bat?, ba.…euskal idazlea dela. Iruditzen zait gaur egun oso gutxi irakurtzen
dudala euskaraz eta irakurri behar dela gehiago euskaraz eta horregatik. Gomendatuko nioke
euskaraz ere irakurtzeko
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BOSGARREN ELKARRIZKETA (Obabakoak).
(Kode zenbakia: 2083, Iker)
-Testua irakurri ondoren zerk eman dizu atentzioa?
-Gehienbat atentzioa ematen duena fotografiaren kontua da. Hasieran esaten da fotografia bat
eman ziola kasu egin gabe eta gero fotografia horretatik hasten da, ez dakit, iraganeko kontuekin...
Eta gero kontatzen dituen istorioak: nola aldatu den hainbeste jendea. Iraganaren eta orain artean
somatzen duen kontrastea da gehien harritu nauena. Hala ere, argazkiaren kontuak despistatu
egiten du, izan ere, tartean beste istorioak sartzen ditu eta despistatu egiten zaitu.
-Komentatu duzu iraganak errealitatearekin konparatuz, ez duela zerikusirik.
- Hasten da pixka bat “hautsak harrotzen”. Ikusten da nola eguneroko gauzez ez garen
konturatzen. Baina atzera salto handi bat eginez gero ikusten da kontraste bat bezala dagoela eta
lehen zirenak orain ez direla eta....
-Zer gehiago?
-Hizkuntza nahiko landua. Hala ere, nahiko nahasgarria da. Oso adi ez bazaude, galdu egiten zara.
Beno, aspaldian ez dut euskarazko testurik irakurri. Liburuak ea nahiko utzita neuzkan
eta.... Hemen esan daiteke hizkuntza arruntetik pixka bat separatzen dela. Ez dakit niri beti
gustatzen zait Bernardo Atxagak nola idazten dituen testuak. Jartzen duen esaldi bakoitzean bi
esaten ari da: hor jartzen duena eta zuk pentsatzen duzuna. Gauza ez da istorio bat kontatzea. Beno
kontatzen du istorio bat baina hori gutxienekoa da. Adibidez, fotografiarena bezala: hau aitzakia
bat da gero gauza guztiak jartzeko...Dauka giro bat... ez dakit malenkoniatsua bezala. Iraganaz
pentsatzen hasten zarenean... jartzen zara pixka bat triste.
-Non ikusten duzu giro malenkoniatsu hori?
-Ez dakit, egian esan. Ikusten da pixka bat lehen bere lagunak zirenengandik urrundu egin dela.
Gogoratzen du lehen nolakoak ziren eta orain zer egiten duten baina ez dauka holako lotura
esturik lagun horiekin. Gogoratzen ditu lagun zaharrak bezala eta horrek ematen dio giro pixka bat
nahiko tristea. Beno tristea ez da, baina hasten zenean gogoratzen lehen bere gertuko lagun
zirenak eta orain ez ... Ba... ez dakit nola esaten duen, baina batzuk joan direla Afrikara misiolari
eta beste batzuk ezkonduta daudela baina ez dakiela beste ezer beraiez. Nahiko urrundua dagoela
bere lagunez, ez direla hain lagunak. Eta horrek ematen dio tristura pixka bat.
Gero argazkiena. Argazki zaharrak beti oroitzapenak ekartzen ditu. Oroitzapen horiek....
Amonak argazkiak ateratzen dituenean bezala: ”hau ez dakit zer eta hura.”. Antzeko zerbait.
-Hitz egin testuan agertzen diren pertsonaiei buruz.
-Pertsonaiak? Bat da bera, kontatzen ari dena. Berak ez du ezer esaten. Ari da besteei buruz
gauzak kontatzen. Gero dago bere laguna, argazkian ateratzen dena eta horri buruz, ez dakit...
Pertsonaia perfil hori ez dago oso garbi. Hemen testu honetan, behintzat, hitz egiten du pixka bat
gainetik: Arregi, gero bestea, okerra... eta esaten ditu ezaugarri orokor batzuk berak lehen zer ziren
eta orain beraiez dakiena. Arregi hura gartzelan hil zutela. Baina ez da asko sakontzen argazkiko
pertsonaia horiekin. Beno, ez dakit, niri iruditzen zait behintzat gainetik zer edo zer esaten duela
pertsonaiari buruz eta hori kontrastatzeko asmotan. Agian esaten du lehen nolakoa zen pertsonaia
hori eta orain zer gertatu zaion.Ez dakit nola imajinatu narratzailearen izaera.
-Komentatu duzu hasieran irudia errealitatearekin kontrastatzen duela....
-Behintzat holako itxura ematen du, ez? Ez dakit non irakurri dudan baina badirudi irakasleak esan
ziela argazki hori nagusiak zirenean oso baliotsua izango zela eta gero berak esaten du hori
benetan gertatu dela. Argazkia hartu duela eta ikusi duela garai hartan irakasleak esan zuena bete
dela. Orduan... egiatan badirudi... nagusia edo dela (protagonista). Eta gero ikusten da, bere
lagunek denek hartu dituztela bide desberdinak: Afrikara joatea, atzerrira joatea, beste bat
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gartzelara. Eta ikusten da bere adinekoak ikusita, protagonistak nagusia izan behar duela. Zaharra
agian ez, baina edadekoa bai.
-Besteei buruz zerbait gehiago kontatu nahi duzu?
-Ez dakit, egia esan liburua aspaldi irakurri nuen. Duela gutxi irakurri baduzu testua gogoratzen
duzu zer Testuingurutan eta non doan. Gauza gehienak esan dizkizut.
Gogoratzen naiz zer edo zer esaten zela hemen muskerrari buruz eta gero liburu guztian
zehar erdi ahaztuta dagoela bukaeran berriro azaltzen den arte.
Gainera, gogoratzen naiz inkesta betetzean “azkenaldian irakurri dituzun hiru liburuak
aipatu” galderan urte horretako bi eta aurreko urteko Obabakoak jarri nituela. Beraz duela bi urte
irakurri nuen eta erabat ahaztuta daukat.
-Liburuko beste istorioren batez edo gogoratzen zara?
-Gogoratzen naiz zer edo zer atalen bat, istorio batzuk. Leku batean hasten zen istorio desberdinak
kontatzen, hango leku hartako batzuk eta liburuarekin lotura handiegirik ez zeukatenak. Gero
beste istorio bat asko gustatu zitzaidala gogoratzen dut baina ahaztuta daukat. Heriotzetik ihesi
zihoan pertsona bati buruzkoa zen, ez dakit nora joaten zela eta aurkitu zuela heriotza. Gero tren
bati buruzkoa ere bai. Baina ahaztuta daukat.
Liburua asko gustatu zitzaidan, istorio batzuk kontatzen ditu beraien artean lotura gehiegi
ez dutenak; baina istoriook ez dira kontatzen kontatzeagatik. Eta niri horrelakoak gustatzen
zaizkit. Ez zaizkit asko gustatzen hasieran hasi istorio batekin eta bukaera arte kontatzen duten
liburuak.Liburu honetaz gogoratzen dut momentu batzuetan joaten zela leku batetik bestera eta
han beste zer edo zer kontatzen zizun eta gero bueltatzen zen berriro. Alde horretatik nahiko
interesantea zen.
-Trenarenean eta erakarri zintuzten beste istorioetan zer inpresio izan zenuen?
-Gogoratzen dut istorioa irakurtzen zenuela eta hasieran nahiko normala iruditzen zitzaizula eta
gero, heriotzaren istorio horretan adibidez, bukaeran “pun” horrelako txoke horietako bat. Baina
ez dut ezer gogoratzen horretaz. Bukaeraz dakit hori, heriotzaz hitz egiten ari zela eta iheska
zebilela baina amaieran aurkitu zuela ez dakit non eta hori... Gero trenaren istorio horretan
animaliak edo eramaten zituzten trenez eta oso istorio sentimentala edo zen.. Eta hori ez dakit.
Egia esan ez dakit zer den. Hau da, nik irakurtzen dut istorio bat eta gustatzen zait eta irakurtzen
dut beste bat gauza berdinaz eta ez zait gustatzen.Ez dakit zergatik gustatzen zaidan bata eta
bestea ez.
-Gogoratzen duzun .... kontestua, ingurunea..
-Istorio bat Extremaduran edo horietako leku batean, ez dakit non, gertatzen zen. Herri txiki bat,
giro onekoa denek ezagutzen dutena elkar,... Euskal Herriko herri txikietan bezala. Baina beste...
-Trenarena?..
-Horrena ez dakit. Protagonistak herri horretan zeuzkala bi edo hiru pertsonaia nahiko hartuta eta
horiei buruz hitz egiten zuela... Baino ez naiz gogoratzen. Giroaz nahiko ahaztua nago.
-Eta hizkuntza eta estiloari buruz?
-Ba... ez dakit. Euskara nahiko..., niri iruditzen zait behintzat oso aberatsa eta hizkuntza-estiloari
nahiko inportantzia ematen diola.Ez dela berez, askotan istorio on bat kontatzen duzu eta nahiz eta
hizkuntza oso ona ez izan, istorio ona baldin bada, ongi gelditzen da.Hemen ikusten da hizkuntzari
ematen diola holako..., ez dakit. Niri asko gustatzen zaizkit Bernardo Atxagaren liburuak: Bi anai
eta irakurri ditudanak. Lehen esan dudana erabiltzen du: esaldiek esaten dutenaz gain beste gauza
bat adierazten dute, edo hori ulertzen da. Ez da hizkuntza sinplea: esaten dena, denek berdin
ulertzen duten horietakoa. Beti elaboratua da eta askotan, lehen esan dudan bezala, niri gertatu zait
hasten zarela irakurtzen eta burua joaten zaizula, haria galtzen duzula
-Beste eleberri batekin konparatuko zenuke?
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-Ez. Egia esan ez, nahiko berezia da. Badaude beste eleberri batzuk istorio desberdinak kontatzen
dituztenak baina erabat independiente bata bestearengandik, liburu tipikoak. Baina honek dauka
hori: alde batetik istorio desberdinak kontatzen ditu baina, era berean, holako batasun bat dago
liburu guztian. Nik ez dut horrelakorik irakurri. Egia esan, ez dut liburu asko irakurri. Ezagutzen
ditudanen artean, behintzat, ez.
-Beste alderdiak kontsideratuz....
-Giroa zen nahiko..., lehen esan dudana, ez zen giro arrunta, ez zen gauza garbi bat, ez zen dena
garbi ikusten, ba... hori, imajinazioari asko uzten diola. Esaten dizkizu gauza batzuk ingurugiroari
buruz, pertsonaiei buruz, edo beste gauza batzuk, eta gero besteak zuk imajinatzen dituzu. Egiten
duzulako ideia bat, non gertatzen ari den. Baina berak ez dizu garbi adierazten zer den. Hau da:
non ari den gertatzen momentu zehatzean, eta nolakoa den beste pertsonaia hura. Nik uste dut
liburu hau bi pertsonek irakurri eta bi gauza desberdin ulertzen dituztela. Bukatzen duzu eta
pertsona batek imajinatu du istorioa modu batean eta beste batek beste batean.
-Nola deskribatuko zenuke eleberria irakurtzean sentitukoa?
-Sentimenduak? Ez dakit. ... liburua gustatu zitzaidala. Nahiko kuriosoa, nik liburu asko hasten
ditut eta gero ez ditut bukatzen, hasi eta aspertu egiten naiz. Agian bukatu bai baina hartzen
duzunetik bi hilabetera edo, egunero gutxi irakurtzen duzulako. Baina liburu honi pixka bat gustua
hartu nion eta behin hasi eta denbora pasa ahala oso gustura nengoen eta batzuetan utzi behar
izaten nuen.
Bestela, ni ez naiz asko apasionatzen liburuekin. Istorio hauetan bai, baina askotan
liburuetan ahaztu egiten ditut. Ez da berdin zerbait gelditzen zaizunean grabatuta eta harrituta
zaude eta irakurtzen segitzen duzu.
-Zein momentutan sentitu zinen liburuan... inplikatua?
-Ba... ez dakit. Izan liteke bukaeran, azkeneko atalean jakiteko gogoa nuen nola bukatuko zen,
oso sartuta nengoen Hasieran, ba..., ez dakit liburu gehienak, nik behintzat, hasten ditut nahiko
indeferente.Hasten dituzu patxada handiarekin eta gero agian liburua gustatzen bazaizu sartzen
zara istorioan eta bestela uzten joaten zara. Liburu honekin agian gehiena, bukaera aldera, ba...
ikusteko nola bukatzen zen. Baina ez naiz oso ondo gogoratzen.
-Eta axolagabetua sentitu zinen momentua?
-Hasieran. Hasten duzu, eta istorioan sartzen zaren arte.... Batzuetan hartzen duzu eleberria, hasten
zara irakurtzen eta agian joan egiten zara haritik berriro hartzen duzun arte. Ez zaizu asko
gustatzen edo ez zaizu asko interesatzen. Eta gero istorioa edo ona baldin bada interesatzen hasten
zaizu eta gero eta gehiago sartzen zara liburuan Era berean, gogoratzen naiz liburu erdialdera
aspertu egin nintzela pixka bat. Baina ez dut oso ongi gogoratzen.
-Eta lagunen batek eleberriari buruz galdetuko balizu gomendatuko al zenioke?
-Bai, bai... Niri gustatu zitzaidan behintzat. Nahiz eta nahiko luzea izan eleberri hau, niri eleberri
potoloak gustatzen ez bazaizkit ere, hau gustatu zait. Nik normalean liburu mehe eta nahiko
sinpleak irakurtzen ditut, baina hau nahiko interesantea iruditu zitzaidan. Bai, aholkatuko nioke.
-Zer esango zenioke?
-Zer esango niokeen ez dakit. Niri gustatzen zait... Gainera, nahiko arraroa izan zen niri liburu hau
gustatzea. Niri beti gustatzen zaizkit irakurtzeko errazak diren liburuak. Egun batean liburua hartu
eta nahiz eta aspaldian irakurri gabe egon erraz irakurtzen direnak. Niri istorio independienteak
dauzkaten liburuak asko gustatzen zaizkit. Hartu eta istorio bat irakurtzen duzu. Honekin hasten
zara eta gero beste bat. Eta entzunda neukan, liburua irakurtzen hasi nintzenean, oso ona zela eta
gauza asko. Eta esaten duzu: ea hain ona den. Hasten zara irakurtzen eta… gustatu zitzaidan.
Aurretik irakurrita neuzkan: Bi anai eta Bi leter jaso nituen oso denbora guxian. Eta horiek ere
gustatu zitzaizkidan. Idazlearen estiloa gustatu zitzaidan eta orduan liburu hau irakurtzera animatu.
Gainera, uste dut gomendatu niola lagunen bati, nahiko arraroa da hori. Baina uste dut norbaitek
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eskatu zidala iritzia. “Zer iruditzen zaizu?”. “Ondo dago. Irakur ezazu”. Baina normalean nik ez
dut gomendiorik ematen.
-Eta irakurtzera animatzeko zer arrazoi emango zenizkioke?
-Liburua idazteko era eta estiloa. Berria, ez dakit berria den, niri berria iruditu zitzaidan. Nik
aurretik irakurritako liburuek ez zuten honen antzik. Eta normalean gauza berria izaten denean
txarra izaten da; baina hau ez, nahiko sorpresa agradablea izan zen.
-Zer arrazoi emango zenizkioke ez irakurtzeko?
-Aurkakoak?Nahiko luzea dela. Eta hori, denborarekin hartzeko. Beno, batzuek liburuak hartu eta
beraiekin segitzen dute. Horietakoa baldin bada, ongi. Baina liburuak irakurtzen hasi eta uzten
dituena baldin bada, patxadarekin hartzeko eta denbora daukanean irakurtzeko. Liburua gainera,
ez da erdibidean uztekoa. Hasten zara, une batez utzi, baina gero bueltatu egiten zara berriro
irakurtzera. Niri gustatu zitzaidan eta irakurtzen segitzeko gogoa izan nuen, ez uztekoa. Agian
luzeegia nire iritziz, (beste batzuentzat motzegia seguraski).
Euskara aldetik zaila da, eta hori arazo bat da. Baina ahalegina egin behar duzu. Nire ustez
izango da ni ez nagoelako ohituta Euskaraz irakurtzen. Bestela, gomendagarria da liburua.
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SEIGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 1513, Izaskun)
-Testua irakurtzean zer da gehien atentzioa eman dizuna?
-Ba... bi behien arteko elkarrizketak, ez? Ez dakit, nahiko originala dela horrela ikustea… Ez
dakit, zuk normalean ikusten duzu behi bat eta ez duzu inoiz pentsatuko zerbait pentsatzen aritu
daitekeenik. Nahiko kuriosoa da horrela ikusiz, baina izan daiteke.
-Eta elkarrizketa horretaz gain zer gauza kontatuko zenuke testuari buruz?
-Badirudi behiak bizi direla irauteko, ezta? Edota beren helburuak hurrengo egunean jan eta lo
egitea dira eta kitto. Hemen ikusten da ba... badauzkatela gogoak eta, ezta?: otsoak hiltzea edo
otsoei aurre egitea beren bizitzak salbatzeko. Behiok amorrua daukate.
-Eta gertaeraz aparte edo pertsonaiei buruz, testuan...
-Nik badakidalako behiak direla, baina testua irakurrita bakarrik ez daukate izan behar, ez?
-Nolakoak dira pertsonaiak?
-Ba... hor ikusten da bat bastante agresiboa eta kritikatzen bestea. Kontatzen dute pasatako gauza
bat interesantea balitz bezala.
-Agresiboa. Komentatu hori pixka bat.
- Lehenengo delako hori, bera kanpoan dago eta berari hotza gustatzen bazaio ez du ulertzen
zergatik ez zaien besteei gustatzen. Uste du arrazoia bere alde daukala. Gero, agresiboak
otsoengandik ihes egin beharrean, kontra egin behar zaiela esaten duelako. Gainera, askotan
esaten du. Erakusten du ausarta dela edo erakutsi nahi du, nik uste.
-Eta bestea?
-Eta bestea hor ikusten da pozik dagoela berak egin zuenarekin edota besteari komentatzen ari
zaio besteak jakin dezan gai izan zela otsoei aurre egiteko.
-Inguruneko giroari buruz zer esango zenuke?
- Mendian edo abioi bat erorita dago. Baserri inguruko giroa. Eta zerbait gertatzen da arrozarekin
edo. Ematen du badaukatela beste gai inportanteren bat, baina ez dakitela horren inguruan hitz
egiten, ez? Eta hori... harkaitzak, belarra, goroldioa, … mendi-giroa. Eta hor abioi eroria dagoela
jartzea, badirudi zerbaitengatik dagoela adierazi nahi duela edo. Pentsarazten dizu baina ez dut oso
garbi ikusten zer izan daitekeen. Pentsarazten dizu eta horrela utzi.
-Eta hizkuntza eta estiloaren aldetik?
-Nahiko erraz irakurtzen da, ez da behintzat oso euskara zaila. Garbi ulertzen da, ez da oso zaila
ulertzeko.
-Orain liburuari begira. Zer beste istorio gogoratzen duzu? Zein beste istoriok eman zizun
atentzioa?
-Gehien atentzioa eman zidana hasieran protagonista jaiotzen denekoa izan zen eta konturatzen
denekoa behia dela. Horrekin geratu nintzen, nola kontatzen duen: jaiotzen dela eta atzera
begiratzean ikusten dituela hankak eta... gehien horrekin geratu nintzen.
Eta bestela, orokorrean behien artean edukitzen dituzten istorioak eta hitz egiten dutena.
Gero La Vache joaten dela basurdeekin. Mojarekin geratzen dela bestea. Baina gehien eman
zidana atentzioa izan zen jaiotza nola zegoen kontatua, jaio eta konturatzea behia zela, zati hori.
-Eta beste istorioetatik zer gustatu zaizu?
-Behien artean edukitzen dituzten elakarrizketak: ikustea bi behi bata bestearekin hitz egiten eta
konturatzen direnean kontrabandoaz. Gero deskubritzen dutela egun batzuetan ateratzen dituztela
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behi batzuk eta besteetan beste batzuk. Ba... hori, mezuak pasatzeko modua. Ba... da kuriosoa
horregatik. Kontatuko balitu istorio berdinak, baserriko jabeak ez lirateke berdinak izango.
Istorioa ikustea animalien ikuspuntutik oso originala da.
- Moja eta protagonistaren arteko harremanean…
-Ba... hori, biek elkar ulertzen zutela.
-Eta beste pertsonaiez zer esango zenuke?
-... Behi makalak daude. Hauei ez die sinpatia handirik. Beti gaizki hitz egiten du hauei buruz.
Gero baserriko jabeak daude musika jartzen dietenak. Gero beste baserri bateko jendea dago, jo
egiten dituena, ezta? Eta gero monja eta beste hau. Daukat inpresioa hauek beren munduan
daudela eta besteak daude hauen inguruan baina ez dira asko sartzen beraiekin. Eta behi zaharra da
gazteen maixua... ez dakit... ikusten da gazteak ez daudela ados berak esaten dituen gauza
batzuekin. Hiru horien inguruan daude pertsonaiak. Besteei buruz ezin dut gauza handiegirik
aipatu.
-Eta inguruneaz?
-Ikusten da mendian dela, baserri giroan. Gerraosteko garaia ematen du. Baina ez dio honi
garrantzia handiegirik ematen: ez dakit zein urtetatik zein urtetara.
-Eta hizkuntza eeo estilo aldetik?
-Nik pentsatzen dut nahiko erraz irakurtzen zela liburu osoa. Ez dago hizkuntza oso konplikatua.
Agertzen da hitzen bat egunero ez duzuna erabiltzen, apur bat berezia, zure hitz egiteko modutik
aparte. Beno, baina nahiko erraz. Ez du erabiltzen oso euskara konplikatua.
-Beste nobela batekin konparatuko zenuke?
-Konparatu? Antza?Ez oraintxe bertan esateko ez.
-Nola irakurri zenuen?
-Irakurri nuen opor batzuetan. Ez dakit, agian ez du inporta: geunden hiru lagun eta irakurri
genuen hirurok. Eta pasatu genituen hurrengoko hiru egunak batera eta hurrengoko hogei
egunetan erabiltzen genituen liburuan irakurritako gauzak. Agian [ez dago behi makala baino
gauza makalagorik] horrelako gauzekin ibili ginen. Eta orduan... asko geratu ginen liburuarekin,
edo ni behintzat asko geratu nintzen berarekin. Eta irakurtzen genuen bitartean oso gustura
geunden, kuriosoa zen behi batek holakoak kontatzea.
--Zein momentutan setitu zinen barneratua liburuan?
-Nik uste dut hasieratik, kontatzen duenean nola konturatu zen behia zela, horrek engantxatu
egiten zaitu liburura. Gero guztiak: behien arteko konbertsazioak intriga sortzen du, adibidez,
kontatzen duenean egun batzuetan ateratzen direla behi batzuk, besteetan beste batzuk, horrelako
zerbait. Jakinahia sortarazten dizu ea zer izango den. Eta gero banatzen direnean...ere ea zer
gertatzen den, komentura joaten denean. Agian horretaz gogoratzen naiz gutxien. Ez naiz
gogoratzen moja eta behiaren artekoaz.
-Eta axolagabetua zein momentutan sentitu zinen?
-Hori agian komentura joaten denean, orduan. Ez dakit. Eske gero... han pentsatu zuela memoriak
idaztea esaten du eta ez dakit zer. Hori bukatzen duzu bukatzeagatik, baina benetan geratzen dena
aurretik dagoena da, aurretik baina hasieratik. Niri asko gustatu zitzaidan.
-Aholkatzeko zer arrazoi emango zenioke?
-Ba... hori, dela istorio bat originalki kontatua Ba... hori, behi batek hitz egiten duelako. Ez dakit
ea tituloagatik bakarrik, Behi Euskaldun baten memoriak, ez dakit. Gauza bat desberdina, ez dela,
normalean (idazten). Inbitatuko nuke irakurtzera. Eta niri gustatu zaidalako, batez ere.
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-Besterik?
-Ez dakit, beste ikuspuntu batetik kontatuta dagoelako. Eta….baietz irakurtzeko, ikusteko nola
kontatzen duen zenbat bitxo aplastatzen dituen belarretan jartzen denean. Ez dakit holako
gauzaren bat... irakurtzeko gogoak izan ditzan, liburua nola kontatua dagoen ikusteko, berak
deskubritzeko.
-Kontrako arrazoiren bat?
-Libura ez irakutzeko? Hori ez nuke esango. Irakurtzeko, originala delako. Ba... ikusteko behiek
nola pentsa dezaketen. Normalean ez zaigu hori burutik pasatzen. Jakin horrela izan daitekeela.
Eta momentu on bat pasatzeko ona delako, entretenitua da eta gauza politak kontatzen dituela,
barregurea ematen duela batzuetan.
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ZAZPIGAREN ELKARRIZKETA (Obabakoak)
(Kode zenbakia: 1359, Amaia)
-Testua irakurtzean zer da atentzioa eman dizuna?
- Gehienbat denbora guztian errepikatzen dela andereñoarena edo ikastolako eta txikitako gauzak.
Bestela, beste guztia nahiko normala iruditu zait. Gehienbat hori errepikatzen duela istorioak,
berak zer pentsatzen duen, bere pentsamendua. Ematen du bera dela nahiko... gauza horiek lotsa
asko ematen diotela.
-Hitz egin pixka bat horri buruz.
-Gauza askori bueltak ematen dizkiola. Hasiera batean esaten du: lehenengo ikastolan eman
ziotela erretratu bat gero gordetzeko. Pentsatu zuen ez zeukala inportantzia handirik, baina gero
denboran zehar gauzak aldatzen joan ziren eta orduan argazkira begiratuta oroitzapen edo moduko
batzuk eduki zituen. Eta hala ere ez du ematen kasu handiegirik egin zionik, gero handitu zirenean
argazkia ikustean, orduan konturatu zen gauza txiki asko agertzen zirela eta orduan eman zion
garrantziaa.
-Pertsonaia aldetik edo zer esango zenuke?
-Gutxi agertzen dira hemen. Gehienbat bera, kontatzen duena eta pentsatzen dut nahiko sartuta
dagoela bere barruan. Eta gauzei buelta asko ematen dizkiola, eta beste guztiak...baina zertaz
galdetu didazu: liburu osokoei buruz edo testukoei buruz?
-Orain testuan.
-Argazkian agertzen diren lagunei buruz oso gutxi esaten da. Gehienbat Okerrari buruz, horri
buruz asko gogoratzen da baina beste guztiei buruz detaile batzuk ematen ditu. Ba... ez dakit.
Gehienbat berak buelta asko ematen diela gauzei eta etortzen zaiola dena burura: antzinako gauzei
buruz, txikitako gauzei buruz.
-Testuko inguruneari buruz zer komentatuko zenuke?
-Zer nahi duzu esan ingurunearekin?
-Ingurunea edo.
-Nik uste dut garai hartan bizi zirela herri txiki batean: ikastola, lagunak, lagun artea eta maistra ez
ziren orain diren bezalakoak izango. Giro horrek presio modukoa edo egiten zuen. Betiko giroa.
-Komentatu “betiko” hori.
- Umeen artean betiko tirabirak eta jokoak edo gaiztakeriak, adarjotzeak, eta horrelako gauzak
egoten direla. Orain ere horrela ibiliko dira.Bestela ematen du eskola bateko edo herri txiki bateko
eskola bateko giro jatorragoa.
-Eta hizkuntzari eta idazteko estiloari begira…
-Pixka bat, ez dakit, gauzei buelta asko ematen dionez, bi aldiz irakurtzeko moduan idatzita dago.
Agian lehenengoan ez zara gelditzen, ez dakit, filosofiarekin. Ez dakit..., ondo ulertzen da, hori
bai. Behin irakurrita ez da ondo gelditzen... bi aldiz irakurrita hobeto. Ez da korapilatsua baina
istorioa nola doan eta testua ikusirik bi aldiz irakurri behar da.
-Pixka bat orain liburu osora zabalduz, beste istorioetan zerk erakarri zintuen?
-Gehien-gehien... ez naiz gogoratzen baina agian guztia nola bukatzen den. Zeren hasieran ez
baitu ematen horrelako bukaera edukiko duenik. Pixka bat nahastuta baitago dena. Gero bukaera
nahiko tragikoa ematen dio.
-Tragikoa...
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-Ez dakit. Pixka bat nahastua nago beste liburu batekin. Ez naiz ongi gogoratzen nola bukatzen
zen baina...badirudi atera zituela ondorio batzuk argazki horretatik Okerra eta muskerrari buruz.
Muskerren kontu bat edo ezta? Jan egingo zuela eta...hori gehienbat, muskerren kontu hori, nahiko
arraroa egiten da kontu hori liburu batean irakurtzea.
- Eta beste istorioren bat edo…
-Ez naiz gogoratzen. Ez dakit. Gehienbat hori, kontatu dudana. Berriz irakurriz gero agian gauza
gehiago. Oso ahaztuta daukat.
-Konparatuko zenuke beste lan batekin edo beste eleberri batekin?
-Ez. Idazteko moduan edo?
-Edozertan, istorioan, idazteko moduan,...
-Egia esan, ez. Agian nahiko nahastuta dagoenez, beste liburu horrekin. Nola da? Kcappo edo....
Istorioan ez du zerikusirik. Irakurtzeko orduan dute antza, idatzita dagoen moduan. Bestela ez.
-Liburuko pertsonaiei buruz zerbait esango zenuke?
-Pertsonaiei buruz gauza gutxi daukat. Gehienbat kontatzen duena aipa dezakegu, gero besteak,
bere inguruan daudenak...
-Irakurri zenuenean zer sentitu zenuen? Nola bizi izan zenuen liburua?
-Pixka bat gustura. Liburua irakurtzean, desberdina zenez, pixka bat arraroa eta hori, ba…
interesantea. Nahiko ondo, gustura.
-Esan duzu desberdina, arraroa zela.
-Gehienbat istorio hori, muskerren kontu hori. Ez dakit, agian irakurtzean pentsatzen da edo
ematen du edozein herritan gerta daitekeela, txikitako gauzak…gertu setitzen nuen. Arraroa
istorioa, zer esaten duen, bestela ez. Hori ez da edozein lekutan entzuten eta horrek erakartzen
zaitu irakurtzeko orduan.
-Zein momentutan sentitu zinen barneratua?
-Oso zaila da esatea. Bareneratu, barneratu ez dakit. Liburu osoan zehar ez nintzen asko sartu.
Gustura irakurri nuen baina horregatik ez nintzen asko sartu. Ez dut uste egon zenik hola...
fletxazo bat.
-Eta interes gutxi jarri zenuen atalen bat?
-Agian hasieran. Ez naiz gogoratzen. Gero liburua aurrera doanean gehiago sartzen zara. Hori
liburu askotan pasatzen da: hasieran inportantzia gutxi ematen diozu baina gero ea nola bukatzen
den eta korapiloak,...jakin nahi dituzu.
-Eta baten batek galdetuko balizu liburuari buruz, aholkatuko zenioke ala ez zenioke
gomendatuko?
-Nik uste dut baietz. Galdetuz gero, bai. Gauza desberdin bat irakurtzeko. Edo beno,…Niri
interesantea iruditu zitzaidan. Agian beste liburu batzuk baino gehiago, euskal liburua izanda-eta
bai.
-Eta arrazoirik galdetuko balizu?
-Nire iritzia nahiko balu esango nioke gustukoa dudalako gomendatzen niola eta berari ez
balitzaio berdin irudituko, bere problema izango litzateke. Eta istorioaren aldetik hori. Ez dakit,
irakurtzeko modua, ez?
-Eta konbentzitu beharko bazenu, zer esango zenuke?
- Oso aberasgarria dela, interesantea, gauza asko kontatzen dituela eta gauza desberdinak. Gauza
desberdinak irakurtzeko, ez beti estilo bera. Esperientzia desberdina bezala. Denetik pixka bat.
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Ondo dagoela. Ez hartzeko izenburuarengatik, ez daukala horrekin zerikusirik, ausartzeko, hasteko
irakurtzen.
-Aurkako arrazoiak (titulua edo aipatu duzu)
-Ez dut uste. Ez dakit izenburuagatik ez gelditzeko atzera. Irakurtzeko esango nioke. Niri liburu
bat gustatu zaidanean irakurtzeko esaten diet, ez nioke oztoporik edo jarriko.
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ZORTZIGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 540, Mikel)
-Testua irakurtzean zerk eman dizu gehien atentzioa?
-Testuari buruz esaten duzu?
-Testuak berak esaten duenaz.
-Pertsonaiak ez direla gaur egungoak, gure mundutik kanpokoak dira. Imajinazio asko dute istorio
hauek, kontakizun hauek. Besterik ez dakit, aspaldi irakurria dut.
-Pertsonaia horiez zer gehiago esango zenuke. Hitz egin pixka bat.
-Pertsonaiei buruz? Zein sentidutan?
-Esan duzu bereziak direla ez direla...
-Animaliak izanez...Nik normalean, beno normalean ez baina askotan liburuak irakurri izan
ditudanean beti pertsonaiak pertsonak izan dira, jendea. Hemen dago gauza bat nahastua: Euskal
Herria dela eta gero gainera, animaliak, guztia etxeko giro batean aurkeztua. Niri iruditu zait
behintzat. Nire iritziak dira.
-Komentatu duzu ingurunea. Hitz egin pixka bat.
-Ingurunea. Oso etxekoa esango nuke nik. Oso hemengoa. Etxe handi bat uste dut zela hor
liburuak berak aipatzen zuena, eta belardi bat eta abar. Mendikoa, hemengoa gehienbat. Eta
besterik. Garaia. Ez dakit zer garai izan zen.
-Ez aipatu orain liburu osoa. Testuaz hitz egin mesedez.
-Ingurunea testuan.?
- Aipatu duzu “gure” hori. Zer da “gure” hori?
-Hemengo berdetasuna, mendiak, ...horrelaxe…
- Testuari egokituta, gertaerari buruz, zer komentatuko zenuke?
-Gertaera hau erabat bitxia dela. Izorratutako abioi baten ondoan behi bat eta bestea eta beren
arteko burutapenak, eta abar... bitxia da. Ez da egunero ikusten diren gauza horietako bat.
Imajinatu bakoitzak egingo du ahal duen bezala.
-Komentatu duzu abioi ondoan bi behiak elkarrizketan daudela.
-Eske hor...esaten ari da hozka egin ziola, ez dudana hartu da zertaz ari diren. Berak hitz egiten ari
direna ez dakit momentu honetan zertaz ari diren.
-...
Zertaz?
-Komentatu duzu… bi behiak
-Beno bat behia da, bestea ez dakit zer den.
-Bat behia eta...
-La Vache. La Vache da protagonista ezta? Eta bestea ez dakit zein den zehazki.... Behiak dira?
-Eta hizkuntzari buruz zer esango zenuke. Hizkuntza/estiloari buruz.
-Testuan?
-Bai.
-Hizkuntza erraza. Edozeinek ulertzeko modukoa. Ez dauka hitz zailik, nire ustez. Ez dakit....
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-Orain liburu osoari begiratuz.... zer da gehien erakarri zintuena?
-Liburuan? Istorioa, imajinazio handiko gauza bat delako. Orduan lehen esan dudana, gure gunetik
kanpo. Hau da imajinazio hutsa istorio bat animalien artean edo moldatzea edo... Zeren istorio hori
pertsona bati gerta baitakioke baina idazleak esan du animaliekin zer gertatzen den. Agian berak
pentsatzen zuen animaliek horrela pentsatzen zutela edo horrelako gauzen bat edo... auskalo.
-Zer da gehien gustatu zaizuna?
-Kuriosoena izan da lehen esan dudana: istorio bat normala. Beno normala ez da. Baina esan nahi
dut pertsona bati gerta lekiokeen istorio bat animalia munduan azaltzea. Gero, gainera, ikusten da
nola animaliek edo La Vachek eta abarrek nola pentsatu egiten duten. Eta bere ikuspuntuaz
ikusten dutela gertatutakoa. Besterik ez. Bestea normala da.
-Esaten duzunean pertsona bati gerta lekiokeela... komentatu hori.
-Esan nahi dut istorioa ez dela.... Istorioa imajinatiboa da nire ustez La Vacheri eta, hori gertatu
zaielako. Orduan animalia bati ez dakit, animalien munduan sartu eta ez dakit horrelako gauzak
gertatuko zaizkien. Esan nahi dut istorio hori pelikula batean jarrita pertsona batekin berdin berdin
izango zela. Jendeak berdin berdin hartuko zuen. Niri atentzioa eman zidana izan zen liburu osoan
animaliak horrela azaltzea, etengabe, ez gauza konkretuak egiten.
-Liburuan beste istorioren batek atentzioa eman dizu?
-Kontakizunek. Hor bi gauza bezala daudela esango nuke:. bat da istorioan bertan gertatzen den
guztia, txarrak zirenak eta ez dakit zer. Eta horretaz aparte beste mundu bat, animalien artekoa
esango nuke. Biak elkartu egiten ditu, beste istoriorik ez dago. Gertatzen dena da bata ari dela
bestea bigilatzen eta ez dakit zer eta abar, eta gero animalien arteko kontuak: lekuren bat bilatzen
duten elkartzeko, leku sekretuak, konbibentziako kontuak... Orduan bi istorio bezala daude. Orain
ez naiz gogoratzen gertakizun horretaz: gerra bat edo zegoen eta nahi edo ez ikuiluan zeudenei
afektatu egiten zien. Gero beren arteko haserre bat egon zen, La Vache gaizki ikusia edo ibili zen
alde egin zuten arte edo.....Ez naiz gogoratzen.
-Eta liburu osoko inguruneaz zer gehiago esango zenuke?
-Lekuaz esan duzu? Lehen esan dudana, mendi-giroa. Hor ez dago kalerik. Beno kalea bai baina
herri txiki arteko ingurua. Eta mendi artean...hori ikusi nuen behintzat, zeren hegazkina ere mendi
batean erorita dago. Hor hiririk ez dago, baserri giroa. Etxea edo gainera, handia zen. Besterik ez.
-Zer gehiago komentatuko zenuke pertsonaiei buruz oro har? Zerbaitek atentzioa eman zizun?
-Ezer berezirik ez. Beraien artean edozein lagunen artean dauden haserreak eta ezinikusiak. Baina
besterik ez.
-Eta konparatuko zenuke irakurri duzun beste nobelaren batekin?
-Ez holako kuriositaterik ez dut inoiz topatu. Istorio bera beste modu batean moldatzeko modukoa
izango zen baina pertsonaiak ez. Hor pertsonaiak eta ingurugiroan dagoen kontraste hori ez. Haria
beste pertsonaia batzuekin ongi joango zen.
-Nola bizi izan zenuen liburua? Nola sentitu zinen?
-Ezer espezialik ez nuen sentitu. Ez, kuriosoa da: gauza bat hasi eta nondik doan jakin nahi duzu
eta hurrengoan zer pasako den. Gainera, puska txikitan irakurri nuen eta beno...gainera,
intrigazkoa ez zen, nahiz eta bere toke txikia izan. Azkeneko uneetan saltsa pixka bat egon zen
(hori onena) baina bestela normal.Ez dakit zer esan.
-Komentatu duzu... “toke txiki bat”, zer esan nahi duzu horrekin?
-Oso desberdina dela. Nik beti klasikoa irakurri dut, poliziakoa dela edo abenturazkoa.
Abenturazkoek, abentura desberdina izan arren beti bere jarraipena daukate. Eta hau... giroa
ikusten duzu guregatik gertu dagoela eta horretaz aparte gainera, gauza arraroa dela. Orduan
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kuriosoa da, toke hori dauka eta gero ingurugiroa etxekoa bezala ikusten duzula. Ez da Alemanian
edo Errusian egina, hemen ingurukoa da edo ... behintzat hor anbientatutakoa da. Beste tokirik ez
dut uste daukanik liburuak berak behintzat.
-Eta axolagabetua irakurri zenuen momentua edo interes gutxi eduki zenuena?
-Interes gutxi... hasieran. Irakurri beharra neukan, eta hasi nintzen irakurtzen irakurri behar
nuelako. Eta hasi irakurtzen eta gero gustua hartu nion, ez? Baina hasierakoa esango nuke nik. Ez
dakit zehazki nola hasten den. Gainera, ez nion kasu handirik egin eta besterik ez.
-Lagunen batek galdetuko balizu gomendatuko zenioke ala ez zenioke gomendatuko?
-Lehenengo galdetuko nioke zer gustatzen zaion irakurtzeko. Eta jende askok esaten duena esango
ez balit: ”niri poliziakoak gustatzen zaizkit” hau da, gutxi gorabehera nonbaitetik kanalizatua ez
badago,ba... bai, gomendatuko nioke. Berriz irakurriko nuke. Hasieran beti inpresio gehiago egiten
du, politagoa geratzen da behintzat. Irakurtzean ez nioke nobedade asko ikusiko baina oraindik
puntu asko niretzat beltzak direnak egon daitezke. Bai gomendatuko nuke, ez da inongo gauza
handia. Ez naiz asko irakurtzen duten horietakoa baina zergatik ez.
-Eta gehiago konbentzitu beharko bazenu-edo zer esango zenioke?
-Zer esango niokeen? Ez dela batere astuna, erraza dela irakurtzeko. Istorioak, nire iritziz,
klasikotik kanpo daudela pertsonaien aldetik eta. Eta istorioa ez da itsusia... Ez da marabilla bat
baina itsusia ez da. Aguantatzeko modukoa da. Ingurugiroa gertukoa dela, hau da, ezaguna...
-Galdetuko balizu istorio horri buruz gehiegi kontatu gabe, zer esango zenioke?
-Gehiegi kontatu gabe baldin bada. Beno... esango nioke gauza bat gertatzen dela istorio normal
batekin eta gero pertsonaia arraro batzuk sartzen direla istorio hori bizitzen beraiek nahi gabe,
istorio hori zerbait afektatuz. Ez dakit. Erdizka ezin da kontatu. Kontatu behar da dena edo ezer
ere ez. Arraroa dela esango nuke nik behintzat.
-Eta aurkako arrazoirik?
-Ez.
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BEDERATZIGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 86,Nekane)
-Testua irakurtzean zer da gehien atentzioa eman dizuna?
-Testu hau elkarrizketa bat denez, istorioa kontatzeko modu askoz errazagoa da. Elkarrizketa bat
errazago irakurri eta ulertzen da. Gainera, nahiz eta testu hau laburra izan abentura bat kontatzen
da, eta liburu osoan abentura mordoa dago. Horregatik, oso interesgarria da.
-Besterik?
-Nobelan batez ere bi behi azaltzen dira. Eta beraien artean elkarrizketa asko dago. Batak entzun
egiten du eta besteak galdetu. Atsegina da Mo eta La Vacheren elkarrizketak entzutea.
-Hemen agertzen diren pertsonaiez gain (La Vache adoretsua zela esan duzu) Mori buruz
adibidez, zer esango zenuke?
-Ni gogoratzen naiz Mo zela Balantzategiko behi bat bere bizitza kontatzen duena. Ez nago ziur,
baina uste dut zeuzkala bi pertsonalitate. Eta beste ahots bat edo zuela barruan. Bere barnean beti
zeukan beste alde bat. Uste dut Balantzategitik ihes egiten duela liburuan. Eta ihesi joaten den
basoetan beste lagun bat egiten du: basurdea. Eta hemen testuan aipatzen da basurde hau ere. Eta
basurdeari buruz esaten du laguntzaile hartu zuela borroka hartan.
-Eta inguruneari buruz zer aipatuko zenuke?
-Ingurunea?, Tituluan irakurtzen den bezala ikusten dela hemen Euskal Herriko edozein baserri
izan daitekeela Balantzategiko baserria: ganaduarekin eta. Eta gero inguruan larreak eta mendiak.
Uste dut baserri nahiko urrundua edo aislatua zela beste baserrietatik. Eta ikusten da oso leku
berdea, ganadua egoten den lekua,...hemengo baserri tipikoa, ez dakit, Euskal Herriko
behiekin,...Euskal Herriko ingurunea, tituluak esan duen bezala.
-Eta hizkuntzari buruz?
-Nik uste dut liburua dela nahiko erraza. Atxagaren Obabakoak-en hizkuntza-maila ez da hain
zaila, baina hain luzea den liburu batean badaude kapitulu batzuk nahiko zailak direnak
irakurtzeko. Eta hau nahiko erraza eta eramangarria zela gogoratzen naiz, nahiko erraz irakurtzen
dena. Eta hizkuntza-mailan gazteentzat nahiko erraza da, oso azkar irakur daitekeena: elkarrizketa
asko eta ez daude batzuetan nahiko aspergarriak izaten diren deskribapen luzeak. Hizkuntza herri
mailakoa edo. Ez dakit, edozein herritako jendeak hartzen du eta behi eta baserriez hitz egiten
duenez edozein sentitzen da gertu. Beti gogoratzen duzu hemengo baserri edo hemengo gauzaren
bat. Hemengo hainbeste gauzez hitz egiten duenez, nahiko erraza.
-Orain liburu guztira begiratuz, zein beste istorio edo gertaerak erakarri zintuen?
-Hori ea buff!
-Zer komentatuko zenuke oro har argumentuari buruz?
-Gogoratzen naiz gerra garaian pasatako istorio bat zela. Eta orduan, ez dakit, ni gogoratu nintzen
amonari entzundako istorioez eta nahiko erlazio handia aurkitzen diozu: baserria eta gerra garaia.
Eta horrelako baserri bakarti batean, mendian dagoen baserri batean, hor ere gerrak bazeukan bere
eragina. Eta behien artean ere badaude istorio polit asko, baina orain ez ditut gogoratzen.
-Istorio txiki konkretuei buruz baino gehiago oro har galdetzen dizut.
-Oro har, hori, gerra garaikoa dela eta edozeinek, ba... bere gurasoei edo aiton-amonei
horrelakoak entzun badizkie, gogoratu egiten dituzula. Ez naiz ondo gogoratzen zertan ziharduten
baserrian baina armak eta horrelakoak ezkutatzen zituzten baserrian, ezta? Behiak kanpotik
ikusten ditu. Narratzaileak ez du parte hartzen. Beraz, behia sufritzen ari da gerra hori baina ez
hainbeste. Zuk ikusten duzu kanpotik nolako gauzak pasatzen ziren. Zure amonak kontatuz gero
bezala. Norbaitek kontatutako istorio bat bezala. Ez du pertsonaia horrek hainbeste bizi. Hemen,
batez ere, behiaren bizitza kontatzen zaigu eta bizitza horretan zenbat gauza pasa daitezkeen.
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-Eta orokorrean agertzen ziren beste pertsonaiei buruz: La Vache, Mo,...
-Horietaz aparte, baserriko enkargatua edo zena zegoen. Bai, bera zegoen, gero baserriko
enkargatua, bertan bizi zena. Baserriko gizona bizi zen armak eta ezkutatzen eta nahiko larri
ibiltzen zen.Eta gero gogoratzen naiz beste bi edo beste hiru baserria zaintzen ibiltzen zirenak,
ondoko baserri batean edo ez dakit non baserri hori zaintzen: ea armak pasatzen ziren edo
kontrabandua egiten zen, hori zaintzen. Eta andere bat. Horiek ibiltzen ziren gerran beste
bandokoak zaintzen, baserrikoak ziren.
-Konparatuko zenuke eleberri hau beste batekin?
-Ez, nik… Euskal liburu batekin edo?
-Edo euskalduna ez den batekin.
-Ez dakit… orain bertan, lehen Obabakoaz hitz egin dugunez, eta gainera, Atxagarena denez, ez
dakit, tipikoak dira. Beno, Obabakoak-en badaude mila ipuinn desberdin, ez daukatenak
zerikusirik, baina era berean badaude beste ipuinn asko direnak hau bezalakoak: oroitzapenak eta
horrelako gauzak, abenturak. Ez dakit.Obabakoak-en ipun bat bazen mutil, baserri batean bizi
zena eta joaten zena baserrietara (banatzailea edo zen eta taberna batean edo bizi zen) gauzak
banatzera. Eta horrelako gauzak. ... halako kontuak, kontu batzuk.
Azken
batean
hau
behien bizitza da, esperientzia… eta Obabakoak-en istorio desberdinak zeuden:
Villamedianakoa.... ez naiz oso ongi gogoratzen.
Irakurri ditudan beste batzuekin konparatzeko Kutsidazu bidea, Ixabel adibidez. Hori
gehiago da barre egiteko: mutil euskaldunberri baten bizitza da eta joaten da baserri batera eta
baserriko giroa bastante ikusten da, hiriko batentzat izugarrizko inpaktua, euskara ikasteko dituen
zailtasunak...Hori ere, hau bezala, nahiko erraza da irakurtzeko. Abentura asko kontatzen ditu,
anekdotikoa da, baina umeagoa da: baina badute antza, irakurtzeko erraza, motza eta abenturak
kontatzen dituena. Azken honekin bai, hobeto konpara daiteke.
-Nola deskribatuko zenuke liburua irakurri zenuenean sentitu edo bizitu zenuena?
-Liburu hau irakurri nuen ikastolako lan batetarako. Orduan ba... agudo, oso azkar irakurri, lana
bukatu, eta kitto. Ez nuen hartu nire gustuz, horrela beste batzuk hartzen ditudan bezala. Baina
beno, izan da liburu bat gustatu zaidana eta ez dakit. Baina ez oso ondo, ez dakit, agian beste
liburu batzuk gehiago bizi izan ditut. Liburu hau izan da gehiago errazagoa eta istoriotxo bat
bezalakoa. Niri uste dut gehiago gustatzen zaizkidala istorio sentikorragoak edo. Hau bada, ez?
Baina azken finean bizitza bat kontatzen du... eta niri gehiago gustatzen zait hartu zure bizitzako
gauzak, esperientzia bat zuretzat oso inportantea izan dena eta orduan pertsonaia batek
esperientzia inportante hori kontatzea. Bai, irakurtzeko polita da, baina ez zidan oso inpaktu
handirik egin, ez nuen asko sentitu.
Adibidez Atxagaren bestea, Obabakoak, ipuinn mordoa dira, baina bukaera lortua dago,
niretzat bukaeran gertatzen dena pasada bat da. Muskerraren kontu hori. Muskerraren kontu hori
gora eta behera eta azkenean ni bukaera horrek izugarri engantxatu ninduen. Honek, berriz, ez
hainbeste. Irakurtzen duzu eta..., baina ez dauka oso bukaera...., espero daitekeen bukaera da, ez?,
normala, bere bizitzaren bukaera. Beste liburu batzuek... bukaera hobea dute.
-Zein momentutan sentitu zinen barneratuen istorioan?
-Eske nik uste Atxagak kontatzen dituen istorioetan gehienbat euskal jendea ikusten dela eta
horrek identifikazio handia lortzera eramaten zaitu. Nahiz eta zu ez izan generazio berekoa, asko
identifikatzen zara gertuko giroa delako. Eta adibidez Obabakoak-en ematen diren pertsonaiak ere
identifikagarriak dira: beti egoten da herriko gizagaixo bat, umeen abenturak baserri inguruetan...
horrekin izugarri barneratzen zara istorioetan. Hori... baserri inguruak ikusi eta bizi izan badituzu
asko identifikatzen zara. Niretzat horregatik barneratzen zara gehienbat, hemengo istorioak izaten
direlako.
-Eta norbaiti aholkatuko zenioke ala ez?
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-Liburu hau ez da beste mundukoa, beste batzuk gehiago gustatu izan zaizkit baina erraza da
irakurtzeko eta milaka istoriotxo ditu. Moren bizitzaz aparte badago lehen esan dugun gerra hori.
Irakurtzeko nahiko errazak dira, gomendatu bai. Jendearentzat egokia da, oso azkar irakurtzen da,
elkarrizketa asko du, ez ditu deskribapen asko Ez dut uste inoiz aspertzera heldu naizenik liburu
honekin. Polita izaten da beti horrelako istoriotxoak irakurtzea.
-Eta arrazoiren bat aurkakoa edo?
-Aurkako arrazoia?Ba.… ez dakit. Beharbada ba…hori, agian sinpleegia dela. Sinpleegia, nahiz
eta kontatu abentura asko estiloa ez bazaizu gustatzen... Segun eta nori gomendatzen diodan,
segun zein estilotakoa zaren. Ez dakit, pertsona batek kristoren totxoak irakurtzen baditu, hau
sinpleegia irudituko zaio.Bestela bai, gomendatuko nuke.
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HAMARGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 2543, Lidia)
-Testua irakurri duzunean gehien atentzioa eman dizuna zer izan da?
-Ez nuen asko gogoratzen, baina “ez dago behi makala baino gauza makalagorik” berriro irakurri
dudanean ongi gogoratu naiz. Egia da baieztapen horrek dioena.
-Zer esango zenuke pertsonaiei buruz?
- Beno, La Vache eta Mo ez ziren beste behiak bezain makalak. …Horretaz gainera, gogoratzen
naiz moja zegoela, eta desberdin idatzita zegoela. Gogoratzen naiz harritu egin ninduela behiak
protagonista izatea. Arraroa egin zitzaidan behien kontua. Behiak ikuspegi berezia zeukan, ikusten
du bere burua gizarteaz bananduta, ikuspegi zabala zeukan. Ikusten ditu bere lagunak, desberdinak
zirenak eta gero beste behiak aztertu egiten zituen. Gogoratzen naiz pasarte batean zeudela beste
behiak janariaren zain eta hauek haiei begira zoko batean. Eta beraien errealitatea hain desberdina
zen beste haiena ikustean, askotan ez zutela ulertzen....Bat-batean behiak kamioiak eramaten ditu
eta beraiek ez dute ulertzen zergatik. Ez dakit, oso behatzaileak dira behi hauek, beti aztertzen.
-Eta gertaerei buruz, argumentuari buruz?
- Biolentziaren kontua, otsoena alegia, zein desberdin ikusten duten beraiek. Behi batek esaten du
ez ziela ezer egin nahi eta besteak baietz, akabatzeko. Gauza bera gertatzen da gizartean, jarrera
desberdinak ditugu. Behiak izan ordez pertsonak balira berdintsu. Nik irakurri nuenean gogoratzen
naiz askotan islada zitekeela gizartera arazo handiegirik gabe. Nahiko erreala da, errealitatean
ikuspuntu asko ikus ditzakezu eta, nahiz eta behien bidez aurkeztea nahiko surrealista edo den.
-Eta hizkuntza eta estiloari buruz?
- Aberatsa da, baina gero ni gogoratzen naiz iparralderaz idatzita dagoenean, beno agian
euskaldun berrientzat edo euskaraz oso ohituta ez dagoenarentzat zaila egiten da, agian astuna ere
bai, haurrentzat batik bat. Bestela ba...niri ez zitzaidan behintzat liburu zailenetakoa iruditu, ez
dakit, oso zaila ez.
-Bestela oro har, inguruneko giroa eta nola ikusten duzu, edo zein istoriok... zerk erakarri
zaitu liburu osoan?
-Agian lehenago komentatu dudana: behia eta pertsonen arteko harremana. Zeren behiak beren
artean erlazionatzea edo ...normala da, baina pertsonekin harremanak izatea eta batak besteari
gauzak kontatu eta ulertzea harrigarria da. Behia komentu batera joan zen ezta? Agian hori da
atentzioa eman didana: errealitate desberdinak ikusteko era. Nola nahasten den pertsonen bizitza
eta behiarena. Suposatzen da behiak baztertu egiten duela pertsona horren bizitza eta berak ikusten
duen gizartea. Nik uste dut hori izan zela gehienbat: gizartearen ikuspegi zabal bat aurkezten
zuela, behia tokiz toki aldatzen zihoalako. Jaio zen ez dakit non, gero baserri desberdin batera joan
zen eta azkenean mojarekin joaten da beste toki desberdin batera eta beste ingurugiro batera.
Seguraski liburuan gehien harritu ninduena hori izan zen: beraien arteko erlazioak eta nola
ikuspegi desberdinetatik uler daitekeen gauza bera.
-Hitz egin pixka bat bakoitzaren ikuspuntuaz gizartea ikusteko moduan.
-Lehenengo, bere lagunarekin, ikusten dugu abenturak bizi nahi dituela. Gero mojaren
kontuarekin ikusten duzu beste errealitate bat: mojak ez zeukan zeregin handirik eta denbora asko
pasatzen zuen berarekin zelaian. Gero ikusten zuen bestaldean baserritarraren behia beti lanean.
Bera zen beti begira zegoena eta istorioak gordetzen zituena: behin pasatakoa eta gogoratzen zena
(adibidez nola korrika atera behar izan zuen otsoengandik edo nola beste behin mojarekin
baserrian egon zen...). Ikusten da berak ezagutzen dituela errealitate desberdinak: agian mojak
bizitza gehiago zeukan komentuan sartuta eta gauzak eginez. Beno komentuan ere ezin dira gauza
gehiegi egin baina... berarekin denbora piloa pasatzen zuen.
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-Komentatu duzu lehenago “ez dago behi makala baino gauza makalagorik”. Hitz egin horri
buruz.
-Nik behintzat hori gizartearekin lotuta ikusi nuen: geldirik daudenak bai gaztetan bai zaharrago
direnean eta berez makalak direnak, dena egina ematen zaie eta suerte edo zoritxar hori daukate
bizitzan, inoiz ez dute ezer ere egingo zerbait lortzeko.Askotan esaten dena, bizitzan zerbait
gehiago izateko gogoa…, zerbait gehiago lortzeko gogoa. Konformatzen dira daukatenarekin eta
ez dira gehiegi kejatzen. Hori tokatu zaie eta punto.
Eta aldamenean badago beste gizarte bat, edo kasu honetan beste behi bat bere bizitza
aurrera atera behar izan duena eta bakarrik moldatu behar izan duena. Behi honek hobetzeko grina
dauka: “zerbait hobea nahi dut, edo hobeto bizi nahi dut edo beste zerbait lortu nahi dut”. Jenio
gehiago dauka dauzkan loturei kontra egiteko eta nonbaitetik alde egin behar badu alde egiten du.
Oroitzapenetan uste dut esaten duela behiren batek bere tokitik alde egin zuela. Ba... agian beste
behi horiek ez dute inoiz izan jenio puntu hori esateko “banoa”, bi behi hauek aldiz bai.
Horregatik esaten dute “Ez dago behi makalagorik....”. Eta ikusten dute besteak ez direla mugitzen
eta pena ematen dizu. Zu mugitua bazara eta besteak “geldiak” badira, ez badira mugitzen, pena
ematen dizu. Pentsatzen duzu zergatik ez ote duten tokatu zaienari kontra egiteko indarrik.
-Konparatuko zenuke beste nobelaren batekin?
- Ez gehiegi. Harritu egin ninduen desberdina zelako. Beno, nik irakurri nuen beste liburu bat
errealitate desberdinak edo aipatzen zituena. Beno desberdina zen, Euskal Herrian dagoen arazoari
buruzkoa zen eta halako kontuak. Agian errrealitade desberdinak bilatzen zituen: denbora guztian
ETAkoei buruz eta guardia zibilari buruz hitz egiten zen... Baina hola gizartean agian talde
desberdinen izaerari buruz edo (nik zentzu hau hartu diot) ez... ni gogoratzen naizela behintzat,
ez.
-Eta nola bizi izan zenuen liburua? Nola deskribatuko zenuke sentitu zenuena?
-Ba...ez dakit, agian ez dago gehien harritu nauen gauzarik, gehien harritu nauen liburua ez da.
Egia da jende makal asko dagoena. Pena da hainbeste jende egotea ezer egiten ez duena... Ba...
tristea iruditzen zait hori. Baina bestela ez da asko markatu nauen liburua.Horregatik agian
badaude beste liburu batzuk zentzu horretan gehiago bizi nituenak hau baino. Agian pertsonaian
sartzeko desberdina delako. Zailagoa bezala. Pertsonaia pertsona denean agian errazagoa da, baina
behia denean zailago egiten da: Zeren behi baten jarreran jartzea eta beste behiak ikustea...ez
dakit. Gero otsoekin borrokan ari zenean zure eguneroko bizitza islatzea zaila da. Ez nintzen
gehiegi sartu liburuan.
-Aipatuko zenuke inplikatua sentitu zinen atala edo momentua?
-Ez dakit. Agian hori, lehenago komentatu dudana, behiengandik aldentzen denean La
Vacherekin.. Niri ez zait inoiz tokatu baina gustatuko litzaidake momentu hori iritsiz gero indarra
edukitzea esateko “denarekin hausten dut”. Seguraski behiari ere zail egingo zitzaion hasieran
lotuta egon eta gero bat-batean duzun guztia eta bizitza osoa aldatzea. Halere, konpentsatu egin
zion eta pentsatzen duzu ba...niri inoiz tokatzen bazait, ea horrelako indarra eta gogoa daukadan.
Pixka bat zati hori. Ez naiz ongi gogoratzen: badakit hesi batzuetatik sartu behar zutela,...
-Eta lagunen batek eskatuko balizu, gomendatuko zenioke?
-Beno, ahizpa txikiari esan nion irakurtzeko. Izan ere, hizkuntza aldetik zaila ere ez da,
iparraldeko zati horiek kenduta, bestela aberatsa izanik ere ez zaizu zaila egiten. Gauzak modu
bitxian idatzita egonik ere ulertzen dira, ez dira zailetakoak. Eta gizartearen istorio horregatik
ikuspegi desberdinak ikuste hori... nik etxean behintzat, ahizpa desberdinei gomendatu egin diet.
Batek kasu egin zidan eta besteak ez. Irakurri zuenari gustatu zitzaion.
-Eta zer arrazoi emango zenioke komenzitu beharko bazenu?
-Ez dela oso astuna egiten irakurtzeko. Ez da lodia. Bestalde, gaia ere ez da astuna, agian
desberdina da. Eta momentu desberdinak daude behi horren bizitza eramangarri egiten dutenak.
Beste aldetik, hizkuntza ez delako oso zaila eta bide batez euskalki bat irakurtzeko egokia delako.
Askotan beste euskalkiekin ez gara animatzen. Hasi irakurtzen eta ez duzu erdia ulertzen. Liburu

76

honetan pixka bat moldatzen zara, behiak egiten dituen laburpenekin. Euskalkia lantzen duzu.
Euskalki batean irakurri dudan liburu bakarra da. Polita da euskalkien bidea aprobetxatzea.
Argumentua ere ez da horren astuna, irakurgarria da. Iruditzen zait ez dela horrelako
zaletasun handia behar horrelako liburu bat irakurtzeko.
-Eta aurkako arrazoiren bat edo?
-Ez
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HAMAIKAGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 81, Elena.)
-Testua irakurrita zer da gehien erakarri zaituena edo atentzioa eman dizuna?
-Ba... ez dakit, badirudi bi behi elkarrekin daudela eta batak besteari esaten diola zerbait
deskubritzen edo ari direla. Ez dakit hori ematen du. Eta badirudi bi behiak lagun minak direla
momentu horretan edo.
-Zer gehiago?
-Ez naiz akordatzen. Kontatzen dio batak besteari zer gertatu zitzaion momentu batean. Nola
otsoak bere atzetik joan ziren eta laguntza eske edo hasi zela. Hau justu dago hortzandia eta
Antiaju Berde azaltzen direnean, orduan ezta? Hemen ez dakit jartzen duen. Ba... azkenean ba...
lortzen duela ihes egitea handik: Mo igotzen da aldapan gora eta behean ikusten du bere laguna,
La Vache eta esaten dio jarraitzeko. Mok La Vacheri esaten dio jarraitzeko besteei eta Antioju
Berdek esaten dio Hortzaundiri Mo-ren atzetik joateko ziztadaka.
-Pertsonaien aldetik, zer esango zenuke?
-Arraroa egiten zaidala ipuinn batean behiak egotea. Inoiz ez dut...horrelakorik ikusi. Hartu
nuenean liburua eta behiak ikusi, ez dakit, arraroa egin zitzaidan. Izan ere, Bernardo Atxaga ere ez
da oso... Bi anai liburuan ere gauza arraroak egiten ditu. Zentzua hartzea, azpiko zentzua, asko
kostatu zitzaidan. Eta izenak ere, La Vache, Mo, ez dakit nondik aterako zituen izen horiek edo
beste hori: Antioju Verde.
-Komentatu duzu azpiko zentzuarena. Komentatu pixka bat hori.
-Zerikusia daukala, ez dakit...bera oroituko zen zerbaitez eta gero ba... geratuko zen liburua
egiteko. Eta azpiko esanahia hartzeko ba... ez dakit. Adibidez, beno hemen ez da agertzen, baina
Antioju Berdek agian polizia edo adieraz dezake. Oroituko zen antiaju berdeengatik.
Gainera, kokatzen da liburua Euskal Herriko leku batean, ez naiz gogoratzen non. Eta
gainera, bigarren gerra zibilean kokatzen da, ezta? Edo noiz kokatzen da? Ba hori, autoreari
gertatutako garaian eta berak bizitako errealitatean. Hori oroituz ba... liburua idatziko zuen
autoreak.
-Eta hori testuaren barnean ikusi duzu nonbait?
-Ba... ez dakit, esaten duenean abioia erorita zegoela. Hemen hitz egiten du azkenean arrozaren
deskubrimenduaz, batzuk arroza nola ekartzen zuten eta…
-Eta hizkuntza eta estiloari dagokionez, zerbait azpimarratuko zenuke testuan?
-Ba... ez dakit. Ulertzen dela, baina ideiak hartzen kosta egiten da. Testua irakurri eta lehendik
irakurri gabe baduzu kosta egiten da kokatzen. Gehiago ulertzeko gauzak gehiago deskribatu
beharko lituzkeela uste dut. Nahiz eta lehendik gauzak liburuan agertu, deskribapenekin hobeto.
Zer komentatuko zenuke beste istorioei buruz?
-Hasieran irakurtzen hasten zarenean ez duzu ezer ulertzen, eta gero bi edo hiru kapitulu irakurriak
dituzunean orduan hartzen duzu haria. Horregatik hasieran ez dizu gogorik ematen jarraitzeko.
Haria hartzean bai ematen dizu gogoa jarraitzeko, ikusten duzu kapitulu bakoitzean zerbait falta
dela eta hurrengoa irakurtzera eragiten dizu eta horrela amaiera arte. Niri asko kosta zitzaidan
barruko zentzu hori hartzea, bi edo hiru aldiz irakurri behar da zerbait hartzeko. Lehen esan
dudana: errealitatearekin zerikusia daukala. Pertsonaia desberdinak batera edo hasten dira
hizketan.
-Eta beste istorioren bat edo? Komentatu duzu behien arteko elkarrizketa hori.
- Harritu ninduen beste gauza bat izan zen ez nekiela behiek hasieran zer nahi zuten, ez nekien
zein zen beraien sekretua. Ez nekien zergatik zeuden behi batzuk kanpoan eta besteak barruan. Eta
gehien gustatu zitzaidana izan zen beltzen eta gorrien gertaera, sekretu hori argitzea.
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Era berean, pertsonaia onak eta txarrak zeintzuk ziren hasieratik argi azaltzen da.
Hasieratik autoreak, Bernardo Atxagak, deskribatzen duen moduan argi dago Antiaju Berde
gaiztoa dela: beti ziztadaka eta zaldiak ere bere lagunak dira. Gero amaieran ere esaten du: denak
hil nahi zituztela, behi guztiak hil nahi zituztela. Eta gero besteak, Genoveva eta horiek txarrak
edo ezta? Ez dakit. Haiek ere behi guztiak nahi zituzten. Eta azkenean hoberenak Mo Eta La
Vache. Batzuetan Mok pena ematen zidan, batez ere berriro irakurtzean pasarte batzuetan, ez?
Hemen adibidez ikusten denean hasiera batean nola jotzen zituzten eta horrela.
- Eta liburu osoko pertsonaiei buruz besterik?
-... Ba... txarrak: Antioju Berde eta Hortzaundiak eta onak: Mo eta La Vache. Eta Genoveva eta
bestea, zein zen?, bere laguntzailea: Bizkar Oker, eta honek ere aurpegi handia zeukan agintzen.
Mo eta konturatu ziren bizkar okerra zela eta itxura hori ere egiten zuela, gaiztoa zen.
Hizkuntza aldetik.B. Atxagak nahasten ditu bai batua eta bestea, iparraldekoa. Eta pasarte
horietan zailegia da. Irakurtzea gehiago kostatzen da ez gaudelako ohituta. Bestela, batuan ondo.
-Eta inguruneaz, zerbait esango zenuke?
-Euskal Herriko leku bat dela eta, ez naiz gogoratzen. Izena ez dakit esaten den eta gero hasten da
esaten mendian dagoela, ez dela lautada. Esaten du muga batean edo kokatzen duela. Mendian
gertatzen dela seguru eta bigarren gerran edo gerra batean behintzat.
-Beste eleberriren batekin konparatu edo antzik ikusiko zenioke (edozein arlotan)?
-Esan dizut.... esaten dute Bi anai-rekin. Beno, nik ez dut irakurri baina esaten dute pertsonaiak
izakiak ez izatea antzeko dutela. Obabakoak-en ere, pertsonak izaten ziren beti. Ez dut irakurri
baina agian pertsonak ez diren beste batzuk.
-Edo euskal liburua ez den batekin?
-Ez.
-Nola deskribatuko zenuke eleberria irakurtzean sentitu zenituen emozioa?
-Hasieran aspertuta. Hartu nuen liburua, irakurri nuen behin eta ez zitzaidan gustatu, ez nion
zentzurik hartu. Gero irakurtzeko agindu zidatenean hasieratik barruko zentzua hartu nion. Hain
arraroa da. Hainbeste kosta zait liburu honetan liburu guztiek duten barruko zentzu hori ateratzea!
Bestela, gustatu egin zitzaidan.
-Zein ataletan sentitu zinen barneratua?
-Lehen esan dudanean: Balantzategiko sekretua argitzean. Ez nekien Genovevak zertarako egiten
zituen behien sailkapenak eta zertarako batzuk barruan eta besteak kanpoan. Azkenean gainera,
gaizki atera zitzaion.
Eta bestela, ba... hori La Vache eta Mo mendian biak bakarrik zeudenean. Eta gero
bakarrik zeudenean otsoekin gertatutakoa. La Vachek esaten zion beti Mori ez dagoela behi
makala baino makalagorik, ez? Eta orduan azkenean berak denbora guztian zehar barruan zeukan
hori ez du egiten. Eta Mo geratu zen harrituta, ez zuen hori espero La Vacherengandik. Eta
azkenean bakarrik geratu zen. Beno amaiera ez dut gogoratzen: Mo bakarrik geratzen da eta La
Vache basurdeekin joaten da, nahiz eta beti esan ez dagoela behi makala baino makalagorik. Hori
da betiko lagun bat alde batera uztea bezala. Mo bakarrik zegoen eta laguntza behar zuen eta zuen
lagundu. Hori ez da laguna izatea.
-Eta liburua irakurtzean zein momentutan sentitu zinen axolagabetua (interes gutxirekin)?
-Ba... ez dakit. Hasieran agian, ez nuen ezer ere ulertzen eta horregatik. Eta gero idazten zuenean
bere hizkuntzan hori ere ez nuen ulertzen. Irakurri bai baina utzi egiten nuen.
-Eta lagunen batek galdetuko balizu eleberri honetaz, gomendatuko zenioke ala ez?
-Beno bai, nahiz eta nik hasieran zentzua ez hartu, batzuei beste batzuei baino gehiago kostatzen
zaie.. Esango nuke atsegina dela irakurtzea. Irakurri dudan beste bat da Sugeak txoriari begiratzen
dionean eta hori ere ez zitzaidan asko gustatu. Horren zentzua harrapatzea ere! B. Atxagak beti
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idazten du berak bizitako zerbait eta guk nola ez dakigun ba... hori hartzeko asko kostatzen da.
Agian niri asko kostatzen zait, ez? Bestela bai, polita da liburua, ezta?
-Eta zer arrazoi emango zenizkioke?
-Irakurtzeko?
-Bai.
-Ba... ez dakit. Ba... errealitatean bizitako gauza bat izan dela edo. Eta idazle on batek idatzia dela.
Ez dakit. Ba... hori idazle ezagun batek idatzia dela. Eta merezi duela, nahiz eta beste liburu
batzuk izan oso aspergarriak, adibidez: Obabakoak.
Ba... behiak ateratzen direla protagonista bezala. Liburu guztietan beti izaten da umeren
bat edo, eta hemen ez. Zerbait badaukala beste liburuek ez daukatena eta ez dakit.
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HAMABIGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 2506, Aitziber.)
-Zer izan da atentzioa gehien eman dizuna?
-Egia esan, gero galderak egingo zenizkidatela pentsatzen ari nintzen eta saiatu naiz pixka bat, ez
dakit nola esan, zertan ari nintzen kontzentratzen.
-Zer da gehien erakarri zaituena?
-Ba... beharbada, nik neukan buruan behi bat makala zela eta makal hori izan da otsoekin
borrokatu duena, agian hori. Gainera, nahastu egin naiz pixka bat: baina zein da borrokatu duena?
Ba ...makala da. Horrek harritu nau.
Izenak ere bai: La Vache. Ez nintzen gogoratzen eta irakurri dudanean, … izena ez da
euskalduna, ez dakit, frantsesa edo izango da, ez dakit. “La vaca que ríe” etortzen da burura.
Harritu egin nau protagonistak behiak izateak.
-Hitz egin pixka bat horretaz.
-Ongi dago. Auskalo!, guk ez dakigu behiek zer pentsatzen duten. Esan nahi dut zaila izango dela
pentsatzen jartzea behi batek zer pentsatzen ote duen. Eta zertaz hitz egingo lukeen behi batek.
Polita da behiaren ikuspuntutik ikustea gauzak. Eta beren elkarrizketa kuriosoa da, originala da,
gutxitan irakurtzen dira horrelakoak. Normalean pertsonen elkarrizketak dira. Ez dago gaizki
aldatzeko.
Eta hori: fantastikoa dela. Orduan, ez dakit, ez dago sekula ez ondo eta ez gaizki. Esango
duzu gustatzen zaizun edo ez baina behiek esaten dutena ez dakigu eta ez dute ezer esaten. Hori
irakurtzen duzu eta beno, atsegina da edo ez. Ondo pasatzen duzu irakurtzen edo ez. Ez daukazu
pentsatzen jarri beharrik eta nahiko axalekoa dela. Eta sakona izan daiteke, baina forma aldetik
axalekoa da bi behik hitz egitea. Gauza dexente gogoratzen ditut: bi behiak desberdinak zirela,
otsoen pasadizoa, hegazkinarena,…
-Zein ingurunetan kokatzen zen nobela?
-Mendian egongo direla pentsatzen dut. Ez dakit, nik beti imajinatu izan dut Euskal Herria dela,
baina egia esan, uste dut ez duela inon esaten herri hori non kokatzen den. Euskaraz dago, idazle
euskalduna da eta imajinatzen duzu Euskal Herriko herri txiki batean izango dela. Baina egia esan,
nik uste dut ez duela inon esaten. Eta izenik ere ez. Eta orain ere kasu honetan ere horrela
imajinatu dut: hemen nonbait, belardiren batean edo egongo direla. Ingurunea behiek
baldintzatzen dute, ezin dute herriko plazan kokatuta egon, esaterako. Jendeak segituan
erlazionatzen du behien kontua hemengo lekuekin.
Besterik ez. Gero… elementu arrotzak jartzen ditu ingurune horretan, hegazkina
esaterako. Mendian hegazkin bat ikusten duzu eta segituan hasten zara pentsatzen norena ote den,
nola iritsi ote den horra,… Elementu hori arrotza da behientzat. Lotura gisara edo funtzionatzen du
gizakion munduarekin.
-Eta estilo aldetik edo hizkuntzaren aldetik zer esango zenuke?
-Gogoratzen naiz gozatu nuela. Liburua irakurriz hizkuntza aldetik gozatu nuen, zeren istorioa
bera bestela ba.... kuriosoa baita kontraseña horren kontua behiekin. Kuriosoa da. Xelebrekeria da
eta hori asmatzea ere ongi dago. Baina bestela, motza zen, irakurterraza eta hizkuntza aldetik
atsegina. Gustatu zait. Hiztegia sinplea, baina ona, garbia. Ez dut gehiegi pentsatu irakurri
dudanean ea zer euskara den darabilena, ez dut horretan pentsatu. Eta elkarrizketa dexente
daukanez, ba... errazagoa. Askoz errazagoa irakurtzeko. Ez dakit hizkuntza aldetik zer esan.
-Liburu guztia kontuan hartuta zer esango zenuke?
-Ba... oraintxe esan dudana. Hori, erraza dela irakurtzeko, sinplea. Istorio polita. Originala, hori
bai. Zeren behiak izatea protagonista, eta izenburua bera. Ah!… beno, gero aipatu dut tokia. Nola
ez dut pentsatuko Euskal Herria dela! “Behi euskaldun baten memoriak”, hor berak esaten digu
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Euskal Herria dela. Horregatik. Irakurtzen ari zara pentsatuz Euskal Herria dela. Ba... hori gaia
originala da, behiak eta behi batek zer pentsatuko lukeen. Kontrabandoaren bigarren istorioak
bizitasuna ematen dio nobelari, bestela,behi bat eta behi baten memoriak ez lirateke izango oso
'...'. Nik uste dut bi istorio horiek dauzkala eta horrek ematen diola indarra edo interesa liburuari.
Batez ere motza eta erraza dela irakurtzeko. Eta batzuetan hori ere eskertzekoa da... motza. Eta
helduentzat da baina hori umeek ere irakur dezakete. Hori ere ongi dago. Edo heldu batek, esan
nahi dut, ez gazteek bakarrik,aita batek ere irakur lezake. Bai, atsegina da.
Ni gogoratzen naiz irakurtzen ari nintzenean kontrabandoaren kontua interesatu zitzaidala.
Baserri horrek horrelako kutsu misteriotsua dauka eta beti... kontrabandoa gai polita da, misterioa
eta legez kanpo dagoena lotzen dituelako. Eta gainera, Euskal Herrian kokatzen da, eta pertsonaia
batzuk zelatan ari ziren. Behiez baliatzea kontraseina moduan oso ongi dago. Gainera, euskararen
aldetik oso atsegina da irakurtzeko.
-Aipatu duzu liburuaren originaltasuna bi behi horietan edo dagoela. Azaldu pixka bat hori.
-Behiak hitz egitea oso xelebrea da eta harrigarria ere izan daiteke hasiera batean. Baina gero
liburuan sartzen ari zarela ba... normalagotzat jotzen duzu, ez zaitu harritzen hainbeste. Horrek ere
meritua dauka. Irakurlea sartzea istorioaren barruan. Eta azkenean behiak pentsatzen edo esaten
duena normal-normal irakurtzen duzu. Hori ere, hori lortzea, meritu bat da. Ondo dago fantasia
pixka bat sartzea liburuetan. Ez dakit, eta gero niri gustatu zitzaidan nola islatu zuen behien
patxara eta makaltasun hori. Eta esaten duena, behin baino gehiagotan uste dut esaten duela: behia
dela animalia guztietan makalena. Edo ez dakit. Esaldi bat bada hor “makala” hitzarekin. Hori
asko gustatu zitzaidan, zeren nik beti izan baitut buruan ez dagoela behia baino gauza
“sosoagorik”. Mendi aldera joan, behiak ikusi eta aspertu egiten zaituzte. Nik uste dut behiei
begira jarri eta... aspergarriak direla. Eta ideia hori hor jartzen zuen oso garbi eta ondo. Eta Euskal
Herrian hainbeste dagoen animalia da, hain arrunta. Gure artean oso zabalduta dagoen behi
makalaren ideia hori hartzen du eta garatu egiten du.
Gero, bestalde, La Vache hori ez dela hain makala erakusten du liburuak. Nolabait araua
hausten duela edo ikusten da. Bizitasun pixka bat edo emateko, eskerrak!, bestela....pertsonaia
guztiak zozo eta makalak balira... Uste dut erritmoa arintzeko edo egiten duela.
-Esan duzu hautsi egiten duela, ez dela besteak bezain makala. Komentatu pixka bat hori.
-Gehiegi ere ez naiz gogoratzen bere izaeraz. Nola bukatzen den ere ez naiz gogoratzen edo bi
behi horiekin zer gertatzen den. Pena bat da. Ez dakit. Gahiegi ez naiz gogoratzen zer gauza egin
zituen edo zer esaten zuen behi bihurri honek,…
-Komentatu duzunean ez zela hain makala …
-Hasteko arriskua gustatzen zitzaiola uste dut. Arriskua, abentura, indarra. Otsoekin borrokatzea
gustatzen zitzaion eta beste behiari, berriz, ez. Bere burua defendatzearren soilik egin zuen
borroka otsoekin.
-Konparatuko zenuke beste eleberriren batekin?
-Ez zait burura etortzen. Ez, ez zait burura etortzen. Oso originala dela uste dut. Agian fabula
batekin edo lotuko nuke, pertsonaiak animaliak direlako.
-Irakurri zenuenean, nola deskribatuko zenuke sentitu zenuena?
- Gustura irakurri nuen. Erraz eta gustura, batez ere kontrabadoaren istorioari esker. Horri eskerrak
mantendu nuen interesa liburuan. Eta erraz, motza da. Besterik gabe. Ba... zer gertatuko ote da
bukaeran kontrabandoarekin?, harrapatuko ote dituzte?, ez ote dituzte harrapatuko? Hari hori
jarraitu nahian irakurri nuen.
-Hitz egin pixka bat hori nola bizi izan zenuen. Nola barneratu zinen liburuan?
-Kontrabandoa eta baserri bat imajinatzen nuen ez gaur egun, imajinatzen nuen orain dela urte
batzuk izango zela. Eta erakarri egiten ninduen horrek. Pentsatzen nuen horrela: ez hau baina
antzeko gauzak gertatuko ziren. Horrek erakartzen ninduen.
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Gerra zibilaren kontuak ere erakartzen ninduen. Horrek oraindik askoz interesgarrigoa
egiten du: arrazoi bat dago. Eta sinesgarritasuna ematen dio nobelari, horrela gerta zitekeela
adierazten baitigu. Kuriosoa da nola nahasten dituen behien ikuspuntua eta gerraren erreferentzia
erreala. Oso konbinaketa polita da hori. Harrigarria iruditu zitzaidan behien bidez kontrazeinua
egitea. Azkarra da idazlea.
-Eta baten batek galdetuko balizu eleberri honi buruz, gomendatuko zenioke?
-Irakurtzeko? Bai, originala delako. Desberdina dela esango nioke, animatzeko irakurtzera.
Desberdina dela esango nioke irakurtzeko. Gaina sinplea eta erraza da. Gainera, uste dut, nahiz eta
euskara-maila oso ona ez eduki (nire aitak bezala) liburu hau irakur daitekeela. Edozeinek irakur
dezake: helduek, umeek, gazteek,… Noski, oso gauza konplikatuak gustatzen bazaizkizu, ez zaizu
nobela hau interesatuko. Sinplekeria hutsa irudituko zaizu.
Beste arrazoi garrantziatsu bat: Bernardo Atxaga dela.
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HAMAHIRUGARREN ELKARRIZKETA(Obabakoak)
(Kode zenbakia: 1461, Eduardo.)
-Testua irakurri duzunean zerk eman dizu atentzioa?
-Hasieran ez nintzen oso ongi gogoratzen baina gero liburuko pasadizoak oroitzen hasi naiz.
-Eta testuan zerk erakarri zaitu gehien?
-Egilea zein xehetasunetan fijatzen den. Argazkia, bertako lagunak, bati botoia faltza zaiola,
besteari beste zerbait…kuriosoa da.
-Hitz egin pixka bat testu honi buruz.
-Beno hemen kontatzen dira jadanik urteetan edo sartua den gizon baten oroitzapenak, ikastolari
buruzkoak edo argazki bat eman zien irakasle bati buruzkoak. Eta esaten da nola lehen argazki
hori ez zitzaion inporta, sartu zuela motxila edo poltsikoan eta etxera eraman zuela, eta utzi egin
zuela. Eta gero nola, norbaitek argazkia eskatzen dionean horretaz oroitzen hasten den.
-Esan duzu grazia handia egin dizula zerbaitek…
-... pertsonaia ikasle garaiko kontuak gogoratzen hasten denean, nik batzuetan izaten ditudan
oroimenak ekarri dizkit gogora. Nahiz eta oraindik ikaslea izan, txikitako kontuak beti iruditu
zaizkit erakargarriak. Noizean behin gu akordatzen gara horrelako istorioekin eta ba...
konturatzen gara hemen esaten den bezala bizitza oso azkar doala... Eta hori, batzuetan ailegatzen
zara eta pentsatzen duzu: orain dela gutxi oraindik umeak ginen eta... akordatzen zara eta hasten
zara bueltaka, eta.... Ez dakit... horregatik egin dit grazia gehienbat, guk ere horrelako gauzak
egiten ditugulako.
Bestalde, umearen izenak (Okerra) grazia egin dit. Esanahi handikoa iruditu zait. Hori
entzun eta zuk ezagutzen duzun pertsona baten irudia datorkizu burura.
-Hizkuntza aldetik zer?
-Hizkuntza aldetik erraza, ez dakit... irakurtzeko erraza eta ulertzeko ere nahiko erraza. Liburu
honek bazeukan irakurtzerako orduan zailtasuna. Baina ez zen euskara-mailarengatik,
egiturarengatik baizik.
-Eta liburu osora zabalduta, zer izan da gehien erakarri zaituena?
-Liburu osotik zerk erakarri nauen gehien?Ba... ez dakit, agian desberdina dela. Batzuetan
aspergarria ere bai; liburua uztekotan egon nintzen, ez zen ezer ere ulertzen. Baina agian
horregatik gustatu zitzaidan. Irakurri behar zenuelako bukaera arte jakiteko zer demonio zen hura,
nondik nora zebilen eta kontatzen zituen istorioek zertarako balio zuten edo zertarako ez zuten
balio. Bukaera arte irakurri beharra gustatu zitzaidan. Eta, gainera, ipuin desberdinak izateak
erakarri egiten du. Istorioa berez astuna zenean, beste ipuinn batekin arindu zenezakeen. Uste dut
zati batzuetan barreak ere egin nituela. Nahiko txistosoa ere bazela.
-Eta istorioren bat edo gogoratzen duzu?
- Ez naiz gogoratzen. Akordatzen naiz zenbait gauzaz: gor baten istorioaz, muskerra sartu zitzaiola
belarritik eta zoratu egin zela; pertsonaia nagusia beste baten etxera joaten dela bisita egitera eta
hark ipuinak edo kontatzen dituela... edo denen artean elkartzen direla ipuinnak kontatzeko edo.
Baina... ez naiz oso zehazki gogoratzen. Ez dakit hemen aipatzen diren plagioak zer ziren. Aspaldi
irakurri nuen.
-Bestela, liburuan zer agertzen den pertsonaiez edo?
-Gogoratzen naiz bi pertsonaia zeudela eta herri bateko jaietan ibili zirela.
-Eta beste nobelaren batekin antza hartzen diozu?
-Obobakoak? Ez dakit. Orain ez zait burura etortzen.
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-Nola sentitu zinen liburu hau irakurtzean?
-Liburu hau erlojuaren kontra irakurri nuen. Lan bat egin behar nuen eskolarako eta gaizki ibili
nintzen garaiz bukatzeko. Presaka irakurritako liburua da. Gehiegi gozatu gabe. Badakizu, gauzak
azkenerako uzten ditugu beti.
-Eta lagunen bati gomendatuko zenioke?
-Nik esango nioke niri gustatu zaidala. Nik uste dut irakurri ditudan liburu guztiak gustatu
zaizkidala, bat edo beste kenduta. Zineko pelikulak bezala: denak gustatzen zaizkit. Gomendatu,
bai, polita da. Niri gustatu zitzaidan baina badaude beste liburu batzuk gehiago gustatu
zaizkidanak... Baina, diferentea da. Irakurtzea gustatzen bazaizu hartu eta ez bazaizu gustatzen
poliki hartu, nahiko luzea da eta batzuetan nahiko... Bukaera arte irakurri behar da eta horrek
nahiko interesa ematen dio.
-Eta kontrako arrazoirik?
-Oso luzea dela. Luzeegia. Nik irakurtzeko ohiturarik ez daukat eta segituan aspertzen naiz.
Horrelako liburu handiak, ikusi eta aspertu egingo naizela pentsatzen dut.
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HAMALAUGARREN ELKARRIZKETA(Obabakoak)
(Kode zenbakia: 1672, Aser.)
-Testua irakurtzean zerk eman dizu gehien atentzioa?
-Haur batek munduaz duen ikuspegiak. Helbidea jartzean jartzen du herria, probintzia eta
gainera, Lurrekoa dela, umeak txikitan pentsatzen du mundua handia dela, ez ingurukoa
bakarrik. Hasieran horrek ikutu ninduen.
Ez dakit nola esan. Handia egiten denean nola hasten den begiratzen erretratu hori eta
oroitzapenak etortzen zaizkion, lehen zer izan ziren. Denbora oso azkar pasatzen dela sumatzen
du. Berak esaten duen bezala, txikitan espazioa eta denbora oso gauza abstraktuak ziren
berarentzat.
- Horretaz gain, zer gehiago azpimarratuko zenuke?
-Egia esan, nahiz eta betidanik euskaraz hitz egin eta euskaraz irakurri, euskaraz irakurtze hori
oso zail egiten da. Gaur egun testuetan badaude zati batzuk birritan irakurri behar direnak ulertu
ahal izateko, ez gaude oso ohituta euskaraz irakurtzen. Orduan testu bat euskaraz hartzen
duzunean, hau bera adibidez, hasten zara irakurtzen eta idazleak zer esan nahi duen jakiteko
irakurri behar duzu ez behin, birritan eta gainera, horretaz pentsatu. Erdaraz irakurtzen
duzunean, nahiz eta hitz bat edo ez ulertu testuinguruak berak esaten dizu zer esan nahi duen.
Niri behintzat, euskaraz irakurtzea gehiago kostatzen zait erdaraz irakurtzea baino. Nahiz eta
ikasketak euskaraz egin, erdaraz gehiago irakurtzen dudalako edo. Hori azpimarratzekoa da.
- Bestela pertsonaiei buruz zer esango zenuke?
-Egia esan, ez naiz gogoratzen testu hau zein zati den liburuan. Maistra ez da aldatzen testu
guztian zehar, maistra maistra da eta dena daki. Umea, berriz, handitzean konturatzen da
maistrak arrazoi zuela eta horretan pentsatzen hasten da. Aldaketa bat gertatzen da pertsonaia
horrengan behintzat.
Argazkiko pertsonaiak pertsonaiak baino gehiago oroimenak dira. Pertsona bat
argazkian ikustean ez da pertsona horretaz gogoratzen, baizik eta berak egin zuenaz, bere
inguruaz.
-Hitz egin pìska bat lehenago aipatu duzun pertsonaia-mailako aldaketa horretaz.
-Hasieran umeak ikuspuntu bat dauka bizitzaz eta bere inguruko gauzez. Gutuna idazten
duenean mundu guztiari buruzko iritziak ematen ditu. Gero beste ikuspuntu batera doa, jadanik
ez da mundu guztia baizik eta bera eta bere ingurukoa. Hasiera batean ikuspuntu futurista dauka,
lehena baztertu eta etorkizunaz pentsatzen du, baina bukaeran ikusten da nola esaten duen
lehenagokoa dela garrantziatsua. Hemen garrantziatsua da lehenago gertatutakoa eta horrek
esan nahi duena. Aldaketa horretan ikusi dut gehienbat.
-Eta ingurneari buruz ezer berezirik?
-Ez dakit. Ez naiz gehiegi konturatu horretaz.
-Liburu osoari begiratuz, zerk erakarri zintuen gehien?
-Egia esan, lehenengo zatia ez zitzaidan gehiegi gustatu. Gustatu-gustatu bai, istorioak politak
ziren. Baina ez zen nobela bat eta ez zuen jarraipen bat. Bigarren zatiak, berriz, jarraipena
dauka. Istorio nagusi bat dago eta barruan beste batzuk zerikusia daukatenak istorio horrekin,
engantxatu egiten zaitu. Bigarren zatia da gehien gustatu zitzaidana. Zati honetan
protagonistaren aitak edo ez dakit nork istorioak kontatzen ditu eta istorio bakoitzak mezu bat
dauka eta mezu hori nahiko polita izaten zen normalean, eta gero gertatzen zenarekin lotua. Hori
da gehien engantxatzen duena, nire ustez.
- Istorio horietan zeintzuk dira bitxikeriak?

86

-Istorioa bera bitxikeria bat da, bukaeran inork ez du espero gertatzea berari gertatzen zaiona.
Istorio guztian zehar ematen du hori dela sineskeria bat edo, eta azkenean bera ere tontotzen
hasten denean orduan ikusten da iragarpena bete egiten dela. Irakurtzen ari zarenean ez duzu
espero hori gertatuko denik.
Era berean, liburuko ohiturak nahiko harrigarriak dira: esnatu, irakurri, elkartu hitz
egiteko,... bitxikeriak iruditu zitzaizkidan. Hori nire ustez ez da gertatzen, edo gertatzen bada
oso gutxi. Gainera, gauza nahiko politak kontatzen dituzte, baina hori ez da normalean
gertatzen. Nahiko bitxia da. Lagunen artean komentatuko duzu polita dela edo, baina ez zara
hasiko kontatzen osorik, berak irakurtzeko esango diozu. Zuk atera zure ondorioak. Gainera,
elkartzea bakoitzak bere ondorioak emateko, hori ez da gertatzen. Pelikula egin eta gero agian,
baina liburua irakurrita ez. Nik garrantzia handia ematen diot liburuarekin engantxatzeari. Hau
iruditu zitzaidan oso ongi lotua zegoela, eta gainera, kontatzen ziren gauzak, istorioak,
desberdinak izan arren istorio nagusiarekin lotuta zeuden eta honek harrapatu egiten zaitu.
Askotan esaten duzu: beno zati hau ez dut irakurriko hau beste istorio bat da eta. Gero,
pentsatzen hasita antza handia dauka egitura aldetik Las mil y una noches-ekin. Pentsatzen hasi
eta konturatzen zara Las mil y una noches-en istorio baten barruan beste bat dagoela, gero beste
bat etab. Azkenean bukatu egiten da eta kitto. Hemen istorio bat dago eta gero horren barruan
beste bat. Nahiko antza dauka.
- Lehen testuaren euskara-mailaz mintzatu zara. Liburu osoari buruz zer esango zenuke?
- Betikoa da. Nahiz eta txikitatik euskara ikasi, ez da hain erraza ulertzea, euskalki piloa dago
eta nahiz eta batuan idatzi, herri bakoitzean euskara desberdina dago.Badago hitz piloa, UBIn
ikastarazi dizutena, baina beste askorekin begiratu egin behar dituzu hiztegian. Erdararekin hori
ez da gertatzen.
-Oro har besterik?
- Batzuetan astuna egiten dela. Batzuetan birritan irakurri behar duzu jakiteko zer esan nahi
duen. Horregatik nahiz eta istorioa polita izan, horrela astuna egiten da. Niri hori iruditzen zait.
-Nola bizi izan zenuen liburua?
- Normalean liburu bat irakurtzen duzunean pertsonaiaren barruan sartzen zara. Bigarren zatian,
irakurtzen ari zarenean, protagonistaren lagunarekin zaude. Denbora guztian saiatzen zara
pentsatzen berak pentsatzen duen bezala, bere ikuspuntua hartzen saiatzen zara. Uste dut hori
dela bizipena, bai liburu honekin bai beste liburu guztiekin. Gainera, badira momentu batzuk
pentsarazten dizutenak, istorioak kontatu ondoren hausnarketa dator. Orduan zu istorioarekin
adi zaude ikusteko zer kontatuko duen gero pentsatzeko, bestearen papera hartzen duzu eta
gauza askoz pentsarazten dizu. Istorio desberdinek, dela Bagdadeko morroia, dela beste
edozeinek, pentsarazi egiten dizute. Hau da, nire ustez, liburu horretan jasotzen den “bizipena”
delakoa.
- Pertsonaietan sartze hori aipatu duzu. Non sentitu zinen barneratua?
- Ez naiz gehiegi gogoratzen. Lehenago komentatu dudana, tertuliak prestatzen zituztenean eta
istorioak entzun ondoren haurnarketari ekiten ziotenean.
-Baten batek galdetuko balizu, aholkatuko zenioke?
-Ez badu irakurri aholkatuko nioke. Esango nioke hiztegi bat alboan edukitzeko, hori lehenengo.
Gero, esango nioke lasai hartzeko, lehenengo zatia agian bigarrena baino astunagoa egiten dela
baina bigarren zatian gertatzen diren gauza asko ulertzeko lehenengo zatia beharrezkoa dela.
Dena irakurtzeko, lasai hartzeko, polita dela, gomendatzen diodala.
- Hitz gutxitan zein arrazoi emango zenizkioke?
-Bat istorioek dauzkaten mezuak, batzuk, behintzat, oso interesgarriak direla. Bigarren zatiko
jarraipen horrek engantxatzen duela esango nioke.
-Aipatu duzu mezu interesagarrien kontu hori.
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- Ez dakit nola esan. Gauza da orain istorioez apenas gogoratzen naizela. Gehien inpresionatzen
duena Bagdadeko morroia-rena da, nola heriotza bere bila datorren eta ihes egiten duen. Baina
hala ere, heriotzak harrapatu egiten du, eta hortik ateratzen duzu ondoriotzat ezin diozula patuari
ihes egin, aurre egin. Baina gero ispiluen kontuarekin heriotza itzuri zuen, eta badirudi beti
dagoela patuari buelta emateko aukera. Istorio bakoitzak bere gauza, bere mezua dauka. Hori da
irakurtzen duzun momentuan gehien sentitzen duzuna, gero agian ahaztu egingo duzu, baina
mezu hori barruan daukazu nahiz eta zu ez konturatu. Telebistako anuntzioak bezala: uste duzu
ez zaituztela ukitzen baina gero erostera zoazenean beti buruan daukazu telebistakoa, hori da
irakurtzeko momentuan jasotzen duzun zerbait, askotan zu ohartu gabe.
- Jarraipenaren kontu hori...
-Istorioak berak engantxatzen duela, eta azkenean daukala espero ez duzun amaiera bat. Gero ...
berak ikus dezala irakurri ala ez.
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HAMABOSGARREN ELKARRIZKETA (Behi euskaldun baten memoriak)
(Kode zenbakia: 438, Eider.)
-Testua irakurtzean zerk eman dizu atentzioa?
-Niri... adibidez, nik ez nukeen inoiz imajinatuko bi animalien arteko elkarrizketa bat eta hori
azaltzeko erabiltzen duen hizkuntza. Eta beno, era batean hitz aberatsak dira baina oso era
sinplean eta goxoan. Eta…, ez dakit, oso erraz irakur daitekeen testu bat da. Eta gehien hori,
pertsonaiak, oso bitxiak, interesgarriak, eta ez dakit, berria, eta hori nola garatzen duen. Kasu
honetan Bernardo Atxagak nola garatzen duen istorio guztia: atsotitzak eta esaera zahar faltsuak
sartuz,…Eta horrelako gauzak. Eta momentuoro bitxikeria pila bat dago.
-Hasieran komentatu duzu bi behi horien elkarrizketa. Hitz egin pixka bat horri buruz.
-Ez dakit, agian lehen esan dudana. Nik irakurtzen ditudan liburuetan pertsonaiak pertsonak dira
eta hemen ikusten dira animaliak beren barrutik hitz egiten, barruko ahots bat duela esaten du
gainera, eta horrek hitz egiten dio eta gero berak, animaliak berak. Eta hor agertzen da nolabait
islatuta pertsona bera. Ba... guk ere badaukagula barruan zerbait esaten diguna: “hau egin” eta
zuk beste zerbait pentsatzen duzu. Eta hori islatzen du behi baten barruan, oso bitxia iruditzen zait.
Eta elkarrizketa, beraien arteko elkarrizketa, ba... hori oso bitxia dela... ez dakit. Era batean oso
sinplea da elkarrizketa baina gauza oso bitxiak sartzen ditut.
-Komentatu dituzu hizkuntza aldetik atsotitzak eta horrelakoak. Komentatu pixka bat.
-Ba... askotan sartzen ditu horrelakoak. Behiak hitz egiten duenean esaten du “esaldi zahar batek
dioen bezala...,” eta konparazioak egiten ditu. Baina berak asmatzen ditu, ezta? Gauza bitxiak eta
berriak sartzen ditu. Eta kontatzen duen bezala oso erreala ematen du.
-Hitz egin pixka bat azkenean esan duzun horri buruz.
-Erreala dirudiela. Ez dakit kontatzen dituenean istorioak ba... agian ez dakit, mendira joan zela
eta nola elurra hasten zaion, adibidez, eta otsoek atzetik segitzen diotela, eta...berak kontatzen
duen bezala, sinplea eta oso erreala dirudi. Zuk ipuinn hori irakurtzen duzu eta badakizu ez dela
erreala, baina oso ondo islatzen du errealitatea, ez dakit, niri iruditzen zait behintzat.
-Eta testuari buruz, bertan sakonduz zer esango zenuke?
-. Ba... lehen komentatu dudana, bien elkarrizketa oso interesgarria iruditzen zaidala, eta hemen
ere ikusten da ba... errealitate hori, ba... ez dakit, kontatzeko era, “mendiko belar bitxia jaten ari
nintzen eta...”. Ez dakit, kontatzen duen era hori gustatzen zait. Ez da gauza serio bat baina, barre
eragiten dizu kontatzen duen bezala eta hemen testuan ikus dezakegun bezala. Gustura irakurtzeko
zerbait da. Eta gainera, hemen bata besteari kontatzen ari zaio zer gertatu zitzaion eta nola
mendian otsoek jarraitu zioten... eta ez dakit zer. Eta beti iruditzen zaizu istorioa behiei buruzkoa
dela baina askotan isladatzen duela pertsonen izakera. ”Eta sinisten dizut” bezalako adierazpideek
egia itxura ematen diote, ematen du benetan dela eta behiek horrela pentsa dezaketela.
-Hizkuntzari edo estiloari begira zerbait gehiago komentatuko zenuke testuaz?
-Ez dakit. Ikusten da era goxo batean ari dela eta hizkuntza ez da hor arrunta edo. Denek ulertzen
duten hizkuntza batean ari da baina hitz aberatsekin, niri goxoa iruditzen zait: ”xuxurlatu egiten
zituen hitzak” eta horrelakoak. Ez dakit, kontatzeko era testura mugatuz, ez dakit zer esan. Sinplea
da, baina ondo.
-Eta idazteko estiloaren aldetik?
-Ez dakit zer esan. Gustatzen zait. Era sinplean, oso era goxoan esaten ditu gauzak eta
beno...elkarrizketa piloa dago. Gainera, kontatzen dituen gauzak behiak berak kontatzen ditu.
Orduan narratzailea ez da gehiegi sartzen eta istorioan errazago sartzen zara. Hemen ere, testuan,
guztia elkarrizketa da. Bi behien arteko elkarrizketa. Eta horrek irakurleari erraztu egiten dio
irakurtzea.
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-Zer esango zenuke inguruneari buruz?
-Ba... inguruneari buruz baserri inguruan kokatzen dela. Baina nahiz eta baserri inguruan kokatu
hemen hitz egiten du naturaz eta beraientzat bitxiak diren gauzez. Era berean, hemen jartzen du
nola otsoak azaldu zitzaizkion elurretan eta ni gogoratzen naiz istorio hartan elurra lehenengo
aldiz ikusi zutela behiek. Eta beraientzat zen izugarrizko bitxikeria, ezta? Ingurunea naturala,
baina gauza bitxiak daude. Gero beste pasadizo batean kontatzen du ba... festatan daudela, eta
horrelako gauzak. Eta arrozarena ere aipatzen du, nonbait irakurri dut baina ez naiz gogoratzen.
Beraz, ingurunea da natura eta mendi ingurua baina ematen dio halako saltsa bat, ez dakit. Oso
modu berezia dauka kontatzeko, goxoa. Gauzei sakontasun gehiago edo ematen die. Beste ikutu
bat.
-Orain liburu osoari begiratuz, behien arteko elkarrizketa aipatu duzu. Pertsonaien aldetik zer
komentatuko zenuke?
-Bitxiak direla. Gainera, behi bakoitzak bere izakera eta funtzioa ditu. Behi horietan pertsona
desberdinak ikustea ez da zaila.
-Agertzen diren beste pertsonaiei buruz.
- Ni ez naiz ondo gogoratzen. Baina, hala eta guztiz ere, ez dut uste asko agertzen direnik.
Baserriko jabeek eta gutxi hitz egiten dute. Behiak dira pertsonaia nagusiak.
-Hizkuntzari buruz…
-Irakurterraza bai. Samurra eta sinplea da kontatzeko modua. Gauzak erraztu egiten ditu.
- Zer esango zenuke behien barruko harraz edo?
-Lehen esan dut. Behiari barruko ahots batek esaten dio zer egin behar duen. Hor islatzen da
pertsona guztiok barruan daramagun ahotsa.Berezia da eta ongi dago.
-Beno azkenik aipatu ingurunea orokorrean.
-Uste dut lehen aritu naizela orokorrean. Ingurunea: baserri giroa, Euskal Herria. Gerra zibila
bukatu ondoren hasten da, egoera pobrean. Eta gero amaitzen duen arte ba...uste dut bere istorioa
kontatzen duela.. Hemen kokatua egotean gehiago interesatzen zaizu, gertukoa da. Ez da berdin
izatea Indiako ez dakit non. Orduan kokatzen da baserri giroan, mendian eta hor. Herri txikia uste
dut dela. Eta gainera, behi bat izateak eta... gehiago erakartzen gaituela uste dut. Agian ez duzu
horregatik irakurtzen... baina horrek dena borobiltzen du.
-Beste eleberriren batekin konparatuko zenuke?
-Nik ez. Uste dut gustatzen zaidala horregatik, desberdina delako. Momentu honetan uste dut
Euskal Literaturan maila altua dagoela eta badaudela liburu onak, bitxiak eta abar. Baina nik ez
dut irakurri izugarri. Niri gustatu zait bitxia delako esan dudan guztiarengatik: bai hizkuntza
aldetik, behi bat izateagatik hemengo giroan. Gauza horiek guztiek. Nik konparaketa bat ez nuke
egingo beste liburu batekin. Iruditzen zait liburu desberdina dela eta ez dakit. Oso gauza berria.
-Irakurri zenuenean nola deskribatuko zenituzte sentitutako emozioak?
-Hasieran gelditzen zara momentu askotan harrituta. Ez duzu horrelakorik espero. Oso atsegina da
eta originala. Eta gustura zaude. Sentsazioak dira gustura sentitzen zarela irakurtzen, ondo
pasatzen duzula. Eta oso atsegina dela eta hori. Etengabe harritzen zaitu.
-Zein momentutan sentitu zinen barneratua istorioan?
Nik ez dakit. Nik uste dut zenbat eta gehiago irakurri orduan eta barneratuago sentitzen zarela
liburu honetan. Zeren hasieran hasten zara irakurtzen eta agian badakizu behia dela eta ez dakit zer
baina halere, kosta egiten zaizu eskema hori buruan sartzea. Baina gero pixkanaka-pixkanaka
aurrera zoazen eran eta pertsonaiak ezagutzen dituzun eran, gehiago.Gainera, batzuetan lehenago
gertatutako zerbait aipatzen du eta gogoratzen zara. Eta orduan harian sartzen zoaz. Eta nik uste
dut ixten duzula liburua baina jarraitzeko gogoarekin. Eta hori ona da, ezta?
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-Eta axolagabetua sentitu zinen unea edo?
-Agian hasieran horregatik. Ez dakizu behi euskaldun baten memoriak direla baina ez duzu
inondik inora pentsatzen nolakoa izango den. Eta hasieran ba... beno irakurtzen duzu lehenengo
kapitulua eta bai.
-Baten batek galdetuko balizu liburu honi buruz, gomendatuko zenioke?
-Bai, eta aholkatu dut. Bati baino gehiagori utzi diot liburua.... Niri gustatzen zaizkidan liburuak
aholkatzen ditut eta bat hau da. Erraz irakurtzen delako, desberdina delako. Eta irakurri beharreko
liburu bat iruditzen zaidalako.
-Eta galdetuko balizu zergatik gomendatzen diozun?
-Nik esango nioke behi baten kontaketa dela, liburuaren tituluak dioen bezala, baina oso gertaera
bitxiak gertatzen direla. Oso bitxia dela eta bitxikeria horiek irakurri beharra dagoela. Gainera,
kontua da Bernardo Atxagak nola barneratzen zaituen elkarrizketa horietan,… oso atsegina da. Eta
barneratzeko era bakarra irakurtzea da. Irakurriz ongi pasatzeko esango nioke.
-Eta aurkako arrazoiren bat edo?
-Ez, ez daukat arrazoirik. Agian beste liburu batekin '...' Nik adibidez: Obabakoak, Bernardorena,
ez dut irakurri. Eta niri jende askok esan dit hori pekatua dela. Baina ez dudanez irakurri ba...
beno. Baina iruditzen zait hau irakurtzekoa dela. Badaude beste liburu asko ere irakurtzea merezi
dutenak eta hau bat da. Ez dakit eta kontrako inongo arrazoirik ez daukat. Bat gehiago da hor dago
eta merezi du.
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HAMASEIGARREN ELKARRIZKETA(Obabakoak)
(Kode zenbakia: 1669, Ainhoa.)
- Testua irakurtzean zerk eman dizu gehien atentzioa?
-Ba... nola idatzita dagoen, ezta? Istorio desberdinak liburu oso bezala azaltzen dira. Erabiltzen
duen hizkuntza eta idazteko era oso herrikoa iruditzen zait. Asko erabiltzen duzun hizkuntza
bat, agian bera ingurukoa delako eta oso ezaguna egiten zait. Hori izan da gehien atentzioa
eman didana. Eta gero batzuetan irakurtzen ari zara eta azkeneko momentura arte ez zara
jabetzen zertaz ari den.
- Herrikoa dela komentatu duzu?
- Bai, oso.
-Segi pixka bat.
- Nahiz eta istorio bat izan berak asmatutakoa, erabiltzen dituen gauzak edo pertsonaiak edo
biak, oso ingurune ezagunekoak egiten zaizkit. Konparaketak egiten ditu gure inguruko
gauzekin. Eta idazteko era ere bai. Batuan idatzita dago baina ez dakit batu-batua den, zeren
batzuetan sartzen baititu ahozkotasunak eta gauza herrikoiak. Herrikoia, beraz, bi alderdi
horiengatik: idazteko erarengatik eta egiten dituen komentarioengatik. Nahiz eta istorioak
errealak ez izan, sartzen ditu lekuak, figurak,...egunero ikusten ditugunak. Eta irakurtzen oso
ohituta ez bazaude ere gustatu egiten zaizu, gauza pilo batek atentzioa ematen dizulako, gauza
horrengatik, ezaguna delako edo.
- Egiazkoak edo ematen dutela esan duzu.
- Liburu osoari begiratuta edo testu zati txiki honi bakarrik? Testuari? Ez dakit, egia esan, zer.
Hitz egiten du eskolaz, maistraz eta argazkiaz. Oso bertakoa edo egiten da. Ez naiz gogoratzen
ongi.
- Komentatu duzu herrikoia dela pertsonaia nahiko ezagunak direlako eta...
- Herri guztietan beti dago tontoa den bat edo kiroletan onena dena. Herri txikietan behintzat
beti dauzkazu tipo batzuk ezaugarri berezi batzuekin: bat beti borrokan dabilena,... Horrelako
pertsonaiak ikutzen ditu eta zuk pentsatzen duzu ba...Obaban badago baina nire herrian ere bai.
Gero bazegoen bizikletaz oso ongi ibiltzen zen bat, eta kontxo, ba… zure etxean ere bai.
Orduan konturatzen zara ez dela dena asmatutakoa. Nahiz eta istorioak asmatutakoak izan,
aipatzen ditu herri guztietan berdinak diren gauzak.
-Besterik?
-Agian maistrarena. Maistrak garrantziaa dauka herrian, figura bat da herrian. Txikitan gauza
asko esaten dizkizute eta ez diezu kasurik egiten. Pertsonaiena bai, garrantziazkoa da.
Deskubritzen du Okerra edo delako hori ona dela.
-Esan duzu ondo deskribatzen duela.
- Bai. Lerro gutxitan esplikatzen du izateko era. Agian objektu batekin, labana batekin, adibidez.
Uste dut pertsonaia askorekin egiten duela hori: andereñoa dela, postaria dela. Lerro gutxitan
pertsonaia baten imajina osoa egiten duzu, gutxi gorabeherakoa behintzat.
-Zerk eman dizu gehien atentzioa pertsonaietan?
-Ba... pertsona normalak direla. Guztiz sinesgarriak dira, herrian agertzen diren pertsonak, herri
txiki batean: maistra, postaria,... ez da herri handi bat.
Testuarekin bakarrik ezin da jakin herri txikia den ala ez. Liburu osoan argi dago herri
txikia dela. Herri handi batean ez dago maistrarik, eta agertzen diren beste elementuak ere ez.
Herri honetan maistra eta postaria pertsona garrantziatsuak dira, eta hiri batean ez dira
garrantziatsuak izaten, ezta gutxiago ere.
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- Testuan gertaerei begira zer da atentzioa eman dizuna?
-Ez dakit, ez dit ezerk atentzio berezirik eman. Gauza normala da. Eskolako egun normala da.
Gero beraiek postaletan idatzi zutela, ea denok egin dugu momentu batean hori. Gero
konturatzen zarela lehenengo argazkian ikusigabeko gauzez, kasualitatez handitzen dutelako
argazkia. Bestela, egun normala da.
-Testuari dagokionez, hizkuntza edo estilo aldetik zer komentatuko zenuke?
- Estilo aldetik, lehen esandakoa: nire ustez oso herrikoa dela. Nahiz eta batuan idatzita egon,
erraza dela irakurtzeko. Gainera, hiztegia egunero erabiltzen duguna da. Sartzen ditu elementu
batzuk oso hemengoak direnak, herri txikietakoak, baserrietakoak,...niri erraza egiten zait
egunerokoa delako.
-Eta estilo aldetik?
-Estiloa xelebrea iruditzen zait, hasieran aspergarria da baina bukaeran erakartzen zaituen
zerbait dauka barruan, ez da narratzaile normala.
-Argitu hori.
-Ekintza narratzen du baina buelta asko emanez, harekin zerikusirik ez duen gauza piloa
kontatzen du eta gero azkenean berriro hasierako kontuetara dator, eta horregatik egiten zait
xelebrea, eta aspergarria ere bai. Gauza batekin dago eta bat-batean beste batekin.
-Pertsonaien aldetik zer esango zenuke?
-Denbora guztian gauza bera esaten ari naiz. Herri txiki batean dauden pertsonaiak dira. Oso
arruntak, egunerokoak, bakoitzaren ezaugarriak-eta nahiko ongi ikusten dira, zer egiten duten,
nola bizi diren,...Pertsonaiekin ere hurbiltasun hori, gauza ezagunek ematen dutena, sentitu
nuen.
-Eta ingurugiroa?
-Herri txiki bat, hemengo herri txiki guztiak bezala, baserri girokoa. Denek elkar ezagutzen
duten horietakoa.
-Istorio desberdinen argumentuaz zer esango zenuke?
-Liburu guztia istorio txikiz osatuta dago, eta irakurtzen zoazen eran zerikusirik ez dutela
pentsatzen duzu. Baina aurrerago, konturatzen zara zerikusia zeukatela. Xelebrea da idazteko
era, bukaeran guztiari haria hartzen diozu, hasieran ez.
-Beste libururen batekin konparatuko zenuke?
-Ez, iruditu zitzaidan desberdina. Orain autore beraren beste bat irakurtzen ari naiz eta baditu
antzak. Bestela nik irakurri ditudanekin ez du antzik.
-Orain irakurtzen ari zaren horretan zer antz ikusi diozu?
-Liburua Gizona bere bakardadean da, baina gutxi irakurri dut. Baina irakurri dudanean
hurbiltasun hori somatu dut, hiztegi hurbila, antza badu... eta lehen aipatu dudan modu xelebre
horretan kontatua dago: hasten da gauza batekin eta buelta piloa ematen du. Antzekoa da.
Gainera, badakizu Atxagarena dela.
-Nola deskribatuko zenuke irakurritakoan sentituakoa?
-Gozada bat. Lehenengo gauza hori pentsatu nuen. Hainbeste buelta gauza bati zentzua topatu
nahian eta gero azkenean harrapatzea. Gainera, nik liburua behartuta irakurri nuen, eskolan
agindu zidatelako. Gogo txarrez irakurtzen duzu eta astuna iruditzen zaizu kapìtuluek
harremanik ez dutelako. Baina azkenera iristean pentsatzen duzu: eskerrak irakurri dudala.
Gutxitan pasa zait intriga hori edukitzea, zer polita den! Gero jendeari gomendatzen diozu.
-Eta zein ataletan sentitu zinen barneratua liburuan?
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-Hainbeste denbora da irakurri nuela, ez naiz gogoratzen. Badakit liburuaren bukaera aldera izan
zela. Istorio desberdinak zeuden baina bazegoen bat besteetan ere sartzen zena, pertsonaia
berdinak edo zituztena, lekuak errepikatzen zirenak.
-Eta axolagabetua noiz?
-Hasieran. Lehenengo kapitulua iruditu zitzaidan zatarra eta gaizki egindakoa, itsusia. Bi edo
hiru edo zenbat izango ziren ez naiz gogoratzen baina ez zitzaizkidan gustatu.
-Zergatik?
-Ez niolako bat ere zentzurik hartzen. Istorioei beraiei ez asko, eta bakoitza bukatu eta gero ere
ez. Gainera, gogo gutxirekin hasi nintzen, eta hori ere ikusi behar da. Lan bat egin behar
nuelako agindu zidaten irakurtzeko. Eta horregatik, gogo txarrez hasten zara.
-Eta lagunen batek galdetuko balizu gomendatuko zenioke?
-Bai, askori gomendatu diet eta nire liburua utzi ere bai. Pilo bati gainera,.
-Segi pixka bat.
-Niri asko gustatu zitzaidalako. Nik ez dut topatu mota honetako libururik eta bitxia iruditu
zitzaidan. Merezi du ezagutzea estiloa, liburua. Bukaeran gustura sentitzen zara, eta horregatik
merezi du lehenengo kapituluetan aspertzea.
-Eta gomendioa arrazoitzeko eskatuko banizu?
-Polita dela, estiloarengatik, bukaerarengatik, hizkuntzarengatik ere bai. Nahiz eta hain herrikoia
izan hasiera batean hori liburuan ikusteak harritu egiten zaitu. Zuk esaten dituzun gauzak
liburuan topatzeak harritzen zaitu.Agian horrengatik ere bai.
-Galdetuko balizute zeri buruzkoa den?
-Herri baten gorabeherez. Segun eta nork galdetzen dizun: zure herrian pasatzen dena edo pasa
dena, berdina da. Herriko istorio bat, bizimodua.
Gaur gauzak aldatu dira herri txikietan, baina lehen desberdinak ziren: bizimodua,
pertsona batzuen etxea. “Maistra” esateak gauza asko dauzka atzean. Herri txiki batean bizi ala
ez horrelako gauza askoz konturatzen zara. Herri txiki bateko bizimodua, gauzak nola gertatzen
diren eta zergatik....
-Eta azkenik, aurkako arrazoirik?
-Ez. Lehenengo hiru kapituluetan asko aspertu nintzen, baina agian beharrezkoa da aspertzea
gero bukaeran ondo ulertzeko. Horretan dago estiloa. Ez nioke aurkakorik esango, gustatu egin
zitzaidan.
-Besterik?
-Ez naiz askoz gogoratzen, denbora luzea da irakurri nuela. Ahaztuxea daukat.
- Beno, besterik ez.
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f) Galde-sortak

