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0. Sarrera 

Etxepare RAP musika eta literatura uztartzen dituen egitasmoa da. Kantu bihurtu dira 

XV. mendetik hasi eta XX. mendera arteko euskal literaturako hainbat testu, gure 

letren literatura-bidaia musikatua egiteko. Horrela, gure literatura ikasleekin modu 

erakargarriagoan lantzeko modua eskaini nahi dugu. Horrez gain, material honekin 

ikasgelan egin daitezkeen jardueren inguruko proposamen bat ere egingo dugu. 

Horretarako, ordea, ezinbestekoa da hezkuntzan zer egin behar den eta nahi dugun 

jakitea. Zertarakoa argi izatea, alegia, Jordi Adell irakasleak, Universitat Jaume I-eko 

Hezkuntza eta Teknologia irakasleak bere Twitterreko profilean finkatuta daukan 

txioan ageri den bezala: «Hezkuntzan berrikuntza ez da nahikoa. Irakasleek gehiago 

hitz egin beharko lukete zertarakoez, eta ez soilik metodoez». 

 

 

 

Lehenbizi, definitu egingo dugu hezkuntzaz zer ulertzen dugun eta hezkuntzarako 

zertarakoak finkatuko ditugu. Eta, ondoren, marko teoriko horretan sartuko dugu 

Etxepare RAP.  

Dokumentu hau http://zerenbaskoak.eus/ webgunean ere badago, atalka azaldua eta 

kantuak entzuteko moduan. Etxeparerap.eus jarrita ere, zuzenean iritsiko gara 

wengune horretara.    

1. Datorkigunaz 

 

Garbi jakin beharko genuke zertarako edukiko dugun ikasle bat eskolan 15-20 urtean. 

2019-20 ikasturtean eskolaratuko den ikaslea 2040 inguruan aterako da eskolatik. 

Teklaturik egongo ote da ordurako? Errealitate areagotua1 aurreikusten den 

                                                             
1
 Errealitate areagotua [ingelesez: Augmented reality (AR)] benetako mundu fisikoaren zuzeneko edo 

zeharkako ikuspegi bat da, zeinen elementuak areagotuak (edo osatuak) agertzen diren ordenagailuz 
sortutako estimuluen bitartez; esaterako, soinuak, bideoak, grafikoak edo GPS-datuak. Ez du errealitate 
fisikoa ordezkatzen, beste datu batzuekin osatu baizik. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ingelesa
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bezainbeste hedatuko ote da ordurako? Zer bilakaera eta aukera eskainiko ote ditu 

humanitate digitala garatzeak?  

Ez dakigu zehatz 2040an zer aurkituko duen ikasle horrek. Baina badakizkigu edo 

aurreikus ditzakegu gauza batzuk. Esaterako, eskolan transmititzen dizkiegun eduki 

asko zaharkituta geratuko dira, ikerkuntza etenik gabe eta abiadura bizian ari baita 

bidea egiten; aurreikus daiteke komunikazioa oraingoa baino ahozkoagoa izango dela 

eta, 2040rako pertsona oso izateko, ikasleak bestelako alderdi batzuk ere jorratu 

beharko dituela. Ondoren jorratuko ditugu alderdi horiek. 

 

1.1. Sortzaile 
 

Alegia, ekimena eta espiritu ekintzaileak izateko konpetentzia ahalik eta gehien garatu 

izan beharko da. Eta ikasleak jakin beharko du:  

o Taldean lan egiten (elkarbizitzarako konpetentzia) 

o Informazioa bilatzen, kritikatzen eta sistematizatzen2. 
o Ikasketa prozesuaren jabe izaten, autonomoa izaten (ikasteko eta 

pentsatzeko konpetentzia) 

Hain justu ere, nire ustez, azken konpetentzia hori da XXI. mendeko hiritar arduratsu 
izateko konpetentzia inportanteenetakoa: «(…) Pedagogia kritiko guztiek defendatzen 
dute ikaslearen (eta irakasleen) zeregin aktiboa, ez bakarrik haren ikaskuntzaren 
kudeaketan, baita hezkuntza-sisteman gertatu beharreko aldaketan ere. Korronte 
pedagogiko guztien helburu nagusietako bat da ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuko 
eragile guztiak ahalduntzea, hau da, boterea eta gaitasuna ematea, agentzia horretan 
jardun dezaten eta autonomia hori lor dezaten,3» (Román-Mendoza, 2018, 40). Ikasten 
ikastea, alegia, nor bere ikasketa-prozesuaren jabe izatea. Eta horretan, teknologiak 
lagundu dezake.  

2. Hezkuntza hausnargai  

 

Hezkuntzak, pertsona eta kolektibo bezala, ahaldundu beharko gintuzke. Halaxe 

ulertzen dut nik. Hark gizartea eraldatzeko bitarteko ere izan beharko luke, beste 

mundu bat egitate bihur dadin, gizakiok norantz jo nahi dugun jakin dezagun. Edo, 

beharbada, zer desio eta nahi dugun jakiteko: «Har dezaketen norabidearen gainean 

                                                             
2
 Daniel Cassany-ren Laboratorio lector  liburuko 13. kapituluaren hasiera-hasieratik itzulitako aipu 

hauxe argigarri: «Sarean  informazioa bilatzea sute-aho batetik trago bat hartzen saiatzea bezalakoxea 
da».   
3
 ROMÁN-MENDOZA, Esperanza: Aprender a aprender en la era digital. Tecnopedagogía crítica para la 

enseñanza del español LE/L2, Routledge, New York, 2018. 
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eragitea da egin dezakegun gauza bakarra. Laster gure nahiak manipulatu ahal izango 

ditugunez, agian benetako galdera ez da "zer bihurtu nahi dugu?", baizik eta "zer 

desiratu nahi dugu?”. Galdera horien aurrean izutzen ez direnek, ziur aski, ez dute 

horretan behar adina pentsatu4» (Noal Harari, 2014, 20. kapitulua). 

Hargatik, nire ustez, ezinbestekoa da hezkuntzak ondorengo ezaugarri hauek izatea.   

2.1. Plazera eman 
 

Ikasteko grina berezkoa den arren gizakiongan, eskolatik kanpo geratu da plazera; 

grina hori hil egiten du eskolak. Horren adierazle dira hainbat adituren hitzak; 

Catherine L’Ecuyer pedagogoak, Educar en el asombro liburuaren egileak, hauxe dio: 

«Behin haien harridura lokartuta, oso aspergarria iruditzen zaie eguneroko bizitza, eta 

horrek urduritasuna, hiperaktibitatea eta antsietatea sortzen die.»5. Edo Maria Acaso 

REDUvolution liburuaren egile eta Reina Sofia Museoko hezkuntza-arduradunak zioen 

hauxe: «Gozamena sistematik kanpo geratu da; ikasteko grina sortzetik datorkio 

gizakiari, eta, paradoxikoki, eskola da hura hiltzen ari dena»6. Baina ikasten bizitza 

osoan jarraitu behar badugu, ezin dugu ikaskuntza aspergarri egin;  ikasketa soziala eta 

emozionala da berez. Zer edo zerk hunkitzen gaituenean, interes handiagoa jartzen 

dugu. Hortaz, hau galdetu beharko genioke geure buruari: «Non aurkitzen dute plazera 

gazteek?». 

Hona hemen bururatzen zaizkidan erantzunetako batzuk: 

 Bideo-jokoetan. Zer balia genezake bideo-jokoetatik ikasgeletarako? 

Gamifikazioa, adibidez? Egin genezake interaktiboagoa ikaskuntza? Erabaki 

dezake protagonistak narrazioa? 

 Patioan lagunekin. 

 Netflix-en. 

 Koaderno-atzealdeetan. 

 Instagram-en7. 

 McDonald’s-en. Nahi duten tokian esertzen dira; aulki eta mahai erosoak 

dituzte; jolas-eremuak dituzte, zenbaitetan bista ederrak ere bai; argiztapen 

                                                             
4
 NOAH HARARI, Yubal: Sapiens. De animales a dioses, Debate, 2014. 

5
 L’ECUYER, Catherine: Hay que devolver el asombro a los más pequeños. Tiching Blog. 

http://blog.tiching.com/catherine-lecuyer-devolver-asombro-pequenos/ 
6
 ACASO, Maria: Tenemos que devolver el placer a las aulas. Tiching Blog. http://blog.tiching.com/maria-

acaso-tenemos-que-devolver-el-placer-las-aulas/ 
7
 Euskadiko gazteak eta sare sozialak izeneko txostenean ageri den datua: «15-26 urte bitarteko gazte 

guztiak daude, praktikan, Interneten eta, horien artean, % 99tik gora dira Youtube eta Whatsappen 
erabiltzaileak. Oso hedatua dago Instagram (% 81,1), eta Facebook pixka bat gutxiago (% 58,5)». 
Gazteen Euskal Behatokia, Euskadiko gazteak eta sare sozialak, Joerak 11. Hemendik eskuratua: 
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/sare_sozialak_liburua_19/eu_def/sare_sozial
ak_19_e.pdf 
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gozoa dute; menu baten barruan, betiere, baina erabaki dezakete zer jango 

duten; gero, opari bat ematen zaie eta, amaieran, balorazioa egiteko eskatzen 

zaie, eta balorazioa egiten badute, McFlurry izozkia eskuratzeko aukera izan 

dezakete. Honi buruzko sarrera interesgarria dakar Maria Acasok bere 

blogean8. 

Funtsean, pedagogia sentsualagoa eta sexyagoa behar dugu. Umoretsuagoa. Horrela 

hobetuko baitugu ikasgelako harremana, ikasketa erraztuko, adierazpen emozionala 

hobetuko eta arreta eta interesa handituko. Neurozientziak erakutsi digu hunkitzea 

beharrezkoa dela, Programando alegría: Emoción izeneko kapituluan hauxe dio 

Francisco Mora irakasleak, Medikuntza eta Neurozientzian doktore eta Fisiologiako 

katedradunak: «Emozioak gizabanakoak bizirauteko eta komunikatzeko eta ikaskuntza- 

eta memoria-prozesuak sendoago egiteko erabiltzen dituen prozesu inkontzienteak 

dira. Emozioak prozesu kognitiboen oinarrizko osagaiak dira. Sentimenduen oinarri 

dira. Emozio-kognizio binomioa binomio banaezina da»9. 

Hori hezkuntzan nola lor genezakeen pentsatu behar dugu. Eta, zer esanik ez, balio 

digu euskararentzat ere, euskara jostagarriagoa, erakargarriagoa eta sentsualagoa izan 

dadin. Eskolak eta euskarak, biek, ezinbestekoa dute ikasketak hunkitzea. 

2.2. Hunkitu 
 

Miraz jarri behar ditugu ikasleak, eta ustekaberako prestatu. Hartarako proiektuak 

eginez lor daiteke hori. Eta guk ere, Etxepare RAP egitasmoan, horixe bera 

proposatuko dugu: kantuak bidelagun hartu eta ikasleak hunkituko dituen proiektuak 

egitea. Estrategia artistikoak erabili behar genituzke sormena eta pentsamendu 

dibergentea sustatzeko,  ikaskuntzarekin emozionatzeko, harritzeko, ondo pasatzeko. 

Horrek ez du esan nahi irakasleak gai izan behar duenik poema bat idazteko edo kantu 

bat sortzeko. Baina ezagut ditzake sorkuntzaren mekanismoak edo zein den sormen-

prozesua. Argigarri dugu aipu hau: «Beharrezkotzat jotzen dugu bi prozesu aktibatzea: 

hezkuntza artistikoa errealitatearekin lotzea eta hezkuntza orokorra errealitatearekin 

lotzea hezkuntzaren bidez»10 (Acaso, Megías, Art Thinking, 2017, 16). 

                                                             
8
 ACASO, Maria: De la cárcel a Starbucks. Sobre la arquitectura, el diseño de espacios y de mobiliario 

como elementos clave en el cambio de paradigma en educación. Maria Acasoren bloga.   
https://mariaacaso.es/educacion-disruptiva/de-la-carcel-a-starbucks-sobre-la-arquitectura-el-diseno-
de-espacios-y-de-mobiliario-como-elementos-clave-en-el-cambio-de-paradigma-en-educacion/ 
9
 MORA, Francisco: Neuroeducación, Solo se puede aprender aquello que se ama, Alianza editorial, 

Madril, 2017. 
10

 ACASO, Maria eta MEGÍAS, Clara: Art thinking, Cómo el arte puede transformar la educación, Paidós 
Educación, 2017, Madril. 
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Azken batean, ikasleak hunkituko dituzten irakasleak behar ditugu. Ingelesa leku 

guztietarako eskatzen den garai hauetan, gitarra jotzen dakiten irakasleak eskatuko 

nituzke nik11. Hunkitu dezatela ikasgela musikarekin eta euskararekin, plazer egiteko. 

Eta ikasleak gaur egunerako eta etorkizunerako prestatuko baditugu, ikaslea bere 

ikasketaren jabe izatea, autonomo izatea, landu beharko dugu, nahitaez. 

2.3. Autonomia 
 

Ikasleen autonomia sustatuta, ikasle bakoitzak bere identitatea landu eta indartu 

dezake eta eraldaketa sozialean eragin. Autonomia hori eskaini egin behar zaie 

motibatuta egoteko; ikusarazi behar zaie egiten ari diren horrek etorkizunean edo 

eskolaz kanpo ere balioko diela. 

Baina gaur-gaurkoz, ikasleei ez zaie uzten, ez edukiak aukeratzen, ez ikasketak 

antolatzen (prozesuak), ez ebaluazio-eredua zehazten ere: «Baina ikasleak ez ditugu 

erabakiak hartzera gonbidatzen, ez ikaskuntzaren edukiei eta antolamenduari 

dagokienez, ez prozesuei dagokienez, ez eta ebaluazioari dagokionez, eta hiru 

zutabeak ikaskuntzaren autonomiaren oinarri dira»12 (Román-Mendoza, 2018, 63). 

Horrenbestez, autonomia lor dezaten, hirurak dira beharrezko: edukiak, prozesuak eta 

ebaluazioa.  

2.4. «i+i+i ikasleak» 
 

Hortaz, gure ikasleei konfiantza handiagoa eman behar diegu, askatasun handiagoa, 

«i+i+i ikasleak» izan daitezen. Hara zer eratakoak ditugun ikasle hauek: 

o aktiboak 

o inkonformistak 

o ikonoklastak  

Bultza ditzagun horrelako ikasleak, bultza ditzaten euskara-taldeak, poesia-taldeak, 

antzerki-bandak, literatura-fanzineak… 

2.5. Pedagogia kritikoa  
 

                                                             
11

 EPELDE, Imanol: Gitarra bat. 27zapata bloga. https://www.argia.eus/blogak/imanol-
epelde/2016/11/07/gitarra-bat/ 
12

 ROMÁN-MENDOZA, Esperanza: Aprender a aprender en la era digital. Tecnopedagogía crítica para la 
enseñanza del español LE/L2, Routledge, New York, 2018. 
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Goian aipatu ditugunak, berriz, gizarte justuagoa eta orekatuagoa egiteko pedagogia 

batetik abiatuta, honetan oinarritua:  

o Ikaslearen esperientzian eta hausnarketan. 

o Pedagogia feministan.  

o Kultur aniztasunean. 

o Adimen anitzen teorian. 

o Ikasketa kooperatiboan. 

Pedagogia kritiko guztiek defendatzen dute ikasleak (eta irakasleak) zeregin aktiboa 

jokatzea, bai ikaskuntzan, bai hezkuntzan egin beharreko aldaketetan ere; azken 

batean, ahalduntzea helburu izatea, hau da, boterea eta gaitasuna ematea ikaskuntza-

prozesuaren aktore guztiei. 

3. Ebaluazioa 

 

Nola ebaluatu, hala irakatsi. Esaldi labur horrek ederki laburbiltzen du gure irakasteko 

modua zein den: ebaluazioaren araberakoa. Eta ikasleek ikaskuntzaren kontzientzia 

soziala eta kritikoa izango badute, egin izan duguna eta egiten duguna baino zerbait 

gehiago behar da. Beste ebaluazio-estrategia batzuk behar dira. 

3.1. Ebaluazioa aberastu 
 

Ikasgelan denbora gutxi eskaintzen zaio aztertzeari, ikertzeari, iritzi propioa izateari, 

sortzeari, eztabaidatzeari. Buruz ikastea da garrantzitsuena. Hori da gehien ebaluatzen 

dena. Badakigu, ordea, etorkizunak ez digula eskatzen gauzak buruz ikastea. Zergatik? 

Aurrez esan bezala, edukiak zaharkituta geratuko direlako luze baino lehen eta landu 

edo beharko dituztenak konpetentziak edo gaitasunak izango direlako.  

Carlos Magroren blogeko sarrera bateko aipua argigarri izango zaigu hemen: «Mundua 

ez da irakurtzen ikasi behar dugun liburu bat. Galdera ireki eta aldakorren multzo 

aldakorra da». Bizitzen ikastea, Fina Birulések dioen bezala, honako hau litzateke: 

«Gure pentsatzeko gaitasuna garatzea, gertatzen dena baiezko edo ezezko moduan 

balioesteko gaitasuna izatea, ezagunari edo ezezagunari buruz espekulatzeko 

gaitasuna izatea»13. 

3.2. Botere-rolak aldatu 
 

                                                             
13

 MAGRO, Carlos: Aprender no es aprobar exámenes. Co.labora.red 
https://carlosmagro.wordpress.com/2015/03/28/aprender-no-es-aprobar-examenes/ 
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Ebaluatzeak botere-harremanak ezartzen ditu. Eta hori larria da, gaizki egiten bada 
behintzat. Bat oso goian jartzen du, oso behean bestea. Ez dago esan beharrik gaur 
egungo ikasgeletan nor dagoen goian, nor behean. Eta curriculum berdina, denbora 
berdina eta ebaluatzeko modu berdina erabiltzen da denentzat. Ez dirudi justua denik. 
Ez da ikaslearen aldez aurreko jarrera emozionala zein den balioesten; ikasi aditza, 
maitatu aditza bezala, ezin da aginteran jokatu edo konjugatu. 
 

3.3. Parte-hartzea sustatu  
 

Ebaluazio gardenagoa eta parte-hartzaileagoa behar dugu. Teknologien bidez 
ikaskuntzaren fase guztiak dokumenta daitezke eta ebaluazioa elkarlanean eta modu 
esanguratsuan egin: «APT14 parte-hartzaileagoak garatuz, ebaluatzeko eta feedback 
hobea egiteko modua ere zabaldu egin da»15 (Román-Mendoza, 2018, 150).  
Ikaslea ebaluatzaile bihurtu behar dugu, ikasleak ere egin behar du ebaluazioa, nahiz 
eta ez dagoen horretara ohituta. Horretarako, bide hauek aurreikusten ditugu:  

o autoebaluazioa 
o binakako ebaluazioa  
o ikastaroaren ebaluazio globala 

 

4. Rolak 

 

4.1. Irakasleak 
 

Hiru dimentsio hauetan oinarritzen da irakasleen konpetentzia: 

 Formatiboa. Jakintzari edo ikasten jakiteari dagokiona.  

 Teknikoa. Irakasle-lana bera egiten jakitea, irakasle izateari dagokiona.  

 Etiko-afektibo-emozionala. Izaten jakitea edo jarrerak ikasleekin, inguruarekin.  

Irakasleok ikasleen eredu izan behar dugu, sortzaile agertu, ikasleei zirrara eragin, 

inguruarekin eta geure buruarekin kritiko, eta, noski, autonomo. Irakasleak osatuta 

eduki beharko lituzke NIAak (Norberaren Ikas Alorra; PLE, ingelesez) edo ikasketa- 

inguruneak. Gida izan behar du irakasleak, ikasleek inspirazioa nondik hartu  izan 

dezaten. 

                                                             
14

 APT: Ahalduntzeko eta parte hartzeko teknologiak. Aurrerago azalduko dugu IKT eta APTak zer diren 
eta nolakoak haien arteko diferentziak. 
15

 ROMÁN-MENDOZA, Esperanza: Aprender a aprender en la era digital. Tecnopedagogía crítica para la 
enseñanza del español LE/L2, Routledge, New York, 2018.  
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Nire ustez, gauzak eraldatu eta etorkizunerako prestatuko baditugu, irakasleak 

ikasleen aurrean dagoen irakasle izatetik ikasleen aldamenean egotera pasatu behar 

du.  

Irakasleak prozesu-kudeatzaile izan behar luke: erraztaile, laguntzaile, aholkulari, 

zaintzaile, animatzaile. Dena, edo ia dena, irakasle huts izan ezik. Irakasleak ikaslea 

animatu egin behar du hark bere ikasketa-edukien, -prozesuaren eta -ebaluazioaren 

inguruko erabakiak hartu ditzan, eta horrek berekin dakar ikasleak ikaskuntzaren fase 

guztien kontrola izan dezakeela onartzea. 

 4.2. Ikasleak 
 

Bigarren Hezkuntza amaitutakoan, ikasle guztiek ikasteko teknikak erabili behar dituzte 

autonomoak izateko; taldean lan egiteko teknikak eduki behar dituzte eta baita 

konpetentzia instrumentalak ere (linguistikoak, matematikoak eta zientifikoak). 

Edukiak modu kritikoan eskuratzeko gaitasuna izan behar dute. Eta, noski, ondo 

moldatu behar dute ahozko-komunikazioan. Hizkuntza guztietan da premiazkoa 

ahozko adierazpen-gaitasuna lantzea; baina are eta premia  handiagoan dugu euskara, 

euskara-erabileran dugu zuloa, askok euskara jakinagatik ez baitute erabiltzen.  

5. Hizkuntza hausnargai 

 

Berrogei urteko ibilbidea egin dugu frankismotik hona. Ondo letorkiguke geldialdi bat 

egitea: hausnartzea, egindakoa balioestea eta etorkizuneko norabidea erabakitzea.  

Gazte askok daki euskara, eta horretan eskolak zeresan handia izan du. Baina badira 
alde kezkagarriak ere. Ebaluazio Diagnostikoetan ageri denez, euskarazko 
komunikazio-gaitasunean errendimendua jaitsi egin da. 2017ko Ebaluazio 
Diagnostikoaren16 emaitzek diotenaren arabera, ikasleen euskara-maila jaitsi egin da.  
D eredua etengabe hazten ari bada ere, gaztelaniaren emaitzak igo egin dira, 
ingelesarenak bezalaxe. Euskaraz, hasierako maila dutenak erdiak dira, goi-maila 
dutenak, % 16,4. Arrue ikerketak ere adierazten diguna da gaztelaniaren eta 
ingelesaren aldeko jarrera igotzen ari dela, eta euskararen aldekoa, jaisten; Lehen 
Hezkuntzan gehiago erabiltzen omen da DBHn baino; gela barruan gehiago gelaz kanpo 
baino, eta, hezitzailea inguruan izan edo ez, erabilera-diferentzia nabarmena omen da. 

                                                             
16

 Ebaluazio Diagnostikoa 2017. Txosten exekutiboa oinarrizko hezkuntzaren egoerari buruz. ISEI-IVEI. 
Hezkuntza Saila. 
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2009tik egindako Ebaluazio Diagnostikoen ia edizio guztietan ohikoa izan da, bai Lehen 
Hezkuntzan, bai DBHn, euskaran ikasleen % 30 baino gehiago hasierako mailan egotea. 
Ohikoa da, bestalde, hasierako mailan dagoen ikasleen ehunekoa beti handiagoa izatea 
DBHko 2. mailan LHko 4.ean baino. 

Gainera, ikus daiteke 2010etik aurrera hasierako mailan dagoen ikasleen ehunekoak 
gora egin duela, etengabe, Lehen Hezkuntzan % 37,4ra iritsi arte eta, DBHn, % 45,6ra. 
Bestetik, maila aurreratuan dagoen ikasleen ehunekoa etengabe murriztu da. Badirudi 
bi joerak moteldu egin direla, edo baita gelditu ere 2015-2017 urteen artean. 

Gaztelaniazko komunikazio-konpetentziari dagokionez, egoera oso desberdina da. 

Hasierako mailan dagoen ikasleen ehunekoa, salbuespen gutxi batzuk izan ezik, % 15 

baino baxuagoa izan da, Lehen Hezkuntzan zein DBHn. Ingelesezko komunikazio-

konpetentzian, berriz, erdiko mailan ikasle gehiago agertzen da, LH-4an, bereziki; 

2017an % 66,1, hain zuzen ere. 

Ebaluazio Diagnostikoekin batera egiten den Arrue ikerketak ere, 2011n lehen datuak 
argitaratu zirenetik17, eman dizkigu argibide batzuk; honela dio: «Ikaskideekin gela 
barruan erabiltzen den hizkuntzan joera nagusia aldatu ez ezik, irauli ere egiten da: LH-
4an, ikasleen gehiengoa euskaraz aritzen da ikaskideekin gelan; DBH-2n, berriz, 
gehiengoa, gaztelaniaz». Ondorio bezala, korrelazio altuena duten aldagaiak hauek 
dira18: «LH-4an, hizkuntza-eredua, eta, DBH-2n, eskolaz kanpoko jarduera 
antolatuetako erabilera».  

Euskararen erabilera eraginkorra sustatzeko, bestalde, bi baldintza bete behar direla 
ondorioztatzen dute19. Alde batetik: «Euskarak izan behar du eskolako komunikazio-
hizkuntza nagusia»; eta bestetik:  «Eskolako komunikazio-jarduera horietan ikasleek rol 

                                                             
17

 HHEE (2012): Arrue Proiektua. Ebaluazio Diagnostikoa 2011: ikasleen hizkuntza-erabileraren datuak. 
Emaitza nagusien txostena. Soziolinguistika Klusterra eta Eusko Jaurlaritza [sarean]. 
http://www.soziolinguistika.org/files/ED2011_Emaitza_nagusien_txostena.pdf  
18

 BIAIN, Iñaki. Arrue datuek iradokitako zenbait ekinbide (217. or.). Eskola Hiztun, 2011ko Arrue 
Proiektua. Ikerketaren emaitza. Adituen iritzi-azalpenak. Eusko Jaurlaritza, 2013. 
19

 BIAIN, Iñaki. Arrue datuek iradokitako zenbait ekinbide (219. or.). Eskola Hiztun, 2011ko Arrue 
Proiektua. Ikerketaren emaitza. Adituen iritzi-azalpenak. Eusko Jaurlaritza, 2013. 

http://www.soziolinguistika.org/files/ED2011_Emaitza_nagusien_txostena.pdf
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aktiboa izan behar dute». Ahaztu gabe irakasleen hizkuntza-erabilera eta jarrera eta 
familiaren garrantzia. Eta hau kontuan izanda:  «Umea handitu ahala, gero eta 
handiagoa da eskolaz kanpoko faktoreen eragina»20.  Horri dagokionez, oso da kontuan 
hartzekoa Gazteen hizkuntza erabileran eragiten duten faktoreen azterketa21 txostenak 
dakarrena.  

 

 

Hortaz,  oso kontuan hartu behar dira goiko faktore horiek denak eta hiru mailak, 

hizkuntza erabiltzeko ohituretan eragin nahi badugu eta, bistan da badela muga bat 

ere: eskolak bakarrik ezin du hori dena egin.  

Lan asko dugu aurretik egiteko, erabakitasuna falta zaigu berdintasun-printzipio 

faltsuekin hausteko, egin dezakegula eta egingo dugula sinesteko. 

Horretarako, ezinbestekoa da kultura-plana sustatzea ikastetxeetan.  

5.1. Kultura-plana 

Euskalduntzea hizkuntza jakitearekin lotu izan da. Baina euskalduntzeko, euskal 
kulturan zaletzea ere ezinbestekoa da: mundu sinbolikoa, afektibitate-sarea, kultur 

                                                             
20

 BIAIN, Iñaki. Arrue datuek iradokitako zenbait ekinbide (229. or.). Eskola Hiztun, 2011ko Arrue 
Proiektua. Ikerketaren emaitza. Adituen iritzi-azalpenak. Eusko Jaurlaritza, 2013. 
21

 Soziolinguistika Klusterra. Gazteen hizkuntza erabileran kokatu eta bertan esku-hartzeko gida. 
Erabileraren GPSa. 2011.  
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komunitatea, erreferentzia-sarea…, modu jakin batean bizitzeko aukera emango 
diguna22. 

Eta, gaur, hezkuntzan ez dago kulturan trebatzeko kasik baliabiderik, ez dago ikasgairik 
euskal kultura lantzeko. Ez da kontuan hartzen irakaslea kultur eragilea dela. Euskara 
biziko da baldin eta kultur komunitatea eta hiztun-komunitatea trinkotzen badira, ez, 
ordea, jendeak euskara jakite hutsagatik. 

5.2. Motibazioa 
 

Horrenbestez, jarraitu beharko dugu motibatzen, bi aldetatik eragiten. 

 Kanpo-motibazioa: geuk eragindakoa; irakasleok erakutsiz ikasleari 

euskararekin zoriontsu izaten; ni euskaraz naiz, euskara ere banaiz, goiburutzat 

hartuz. 

 Barne-motibazioa: ikasleengandik sortua.  

Behin, zientzialari baten alabari mineralen izen pila bat buruz ikasarazi zizkioten. 

Alabak, mineral guztien izen haiek denak buruz ikasi behar hartan, aitari aipatu zion 

zientzialaria izatea oso gauza aspergarria izan behar zuela, inondik ere. Ez al zaigu 

beste horrenbeste gertatzen euskararekin? Zein ikasleri ernatzen zaio euskaldun 

izateko gogoa zazpi orriko deklinabide-ariketak eginez? Nork nahi du horrela ikasi 

euskara? Horrela euskaldun izan? 

Motibazioa hitz eginez lantzen da, parte hartuz, sortuz, eraikiz… Gazteek gogoko dute 

sortzea, gogoko bideo-edizioa, irratia, telebista, antzerkia, argazkigintza, komikiak. 

Gazteek bizi egin behar dituzte esperientziak.  

Eta, nire ustez, hauxe da giltzarria: batetik, ez epaitzea gazteen gustuak, eta, bestetik, 

hizkuntza proiektuak gazteen gustuekin eta errealitatearekin lotzea. Honelakoak 

eginez, adibidez: 

o Netflix-eko serieak sartu ikasgaiko hainbat alderdi lantzeko. 

o Iker Laurobaren azken diskoa erabili irudi literarioak lantzeko.  

o Zenbait kantu erabili deklinabidea lantzeko. 

o Fornite erabili literatura-genero distopikoa lantzeko, edo, narrazioa 

ahozkoa lantzeko. 

o Taberna-komunen ateetako idatziak erabili hizkuntza literarioa 

aztertzeko. 

o GIFak maiztasunez erabili eta sortu. 

                                                             
22 RETOLAZA, Iratxe. (Elkarrizketa). Euskal kulturaren transmisioaren etena hain sakona izan da 

hezkuntzan ere transmisio-lan hori egingo duenak ez duela horretarako gaitasunik. HIK HASI,  
https://labur.eus/dGz3p 

 

https://labur.eus/dGz3p
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o Izenburu esanguratsuak moldatu egitura sintaktikoak aztertzeko.  

o Sare sozialak erabili gelan ikusitakoa laburtzeko. 

Jendaurrerako jarduerak prestatzeak ardura handitzen du eta etengabeko hobekuntza 

bultzatzen. Esaterako, honelakoak eginez: 

o Blog edo webguneak. 

o Gurasoak aurreko aurkezpenak: arduraz jokatzen dute eta hobekuntza 

etengabe lantzen dute. 

5.3. Konpromiso linguistikoa eta soziala 
 

Hezkuntza-munduan, gizartearen egoera bere horretan onar daiteke, edo hura 

aldatzen saiatu. Aldaketarako, hezkuntza-komunitatea ahaldundu egin behar da, 

komunitatea sortzeak duen garrantzia azpimarratu behar zaie ikasleei ere; eskolako 

jarduerak  komunitatearen zerbitzura jarri behar dira, elkarren arteko sarea eraiki eta 

gizarterako baliagarri egin. Horrela jokatuz, euskararen egoera soziolinguistiko 

kezkagarria hobetzen lagundu dezake eskolak ere. 

 

6. Teknologia (APT) 

 

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) izatetik Ahalduntzeko eta 

Parte-hartzeko Teknologiak (APT) izendatzera pasatu beharko genuke, eta izena izana 

bihurtu, teknologia ulertzeko eta erabiltzeko modu parte-hartzaileagoa jorratu.  

Teknologia dago gure bulegoetan, geletan (ordenagailuak, arbel elektronikoak…), 

administrazioan, komunikazioan eta abar. Irakasleok ere teknologia erabiltzen dugu 

eskolak prestatzeko; ikastetxe askotan ikasleek ordenagailu bana dute eta informazioa 

han bilatzen dute. Curriculumean ere ageri da konpetentzia digitala, programazioa, 

robotika… 

Baina, egotez, ez dago ikaskuntza-prozesuaren erdigunean teknologiari buruzko 

planteamendurik.  

6.1. Ez da lortu aldaketa 
 

Teknologiarekin ez da lortu ikasleen autonomia sustatzea; ez elkarlaneko ikaskuntza, 

ez parte-hartzailea, egitea. Ez da lortu ikaslearen konpromisoa bermatzea ikaskuntzan; 

ikasleak modu aktiboan ikasten laguntzeko, ez da lortu ikaskuntza deszentralizatzea 

eta ikasleek kontzientzia kritikoa garatzea. Beharrezkoa da teknologiak hezkuntzan 
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sartzeko modu berriak proposatzea. Lehen pedagogia kritikoa behar genuela bagenion, 

orain teknopedagogia kritikoaren alde egin behar genuke, ez sartzearren teknologia 

modu akritikoan hezkuntzan: «Ikaskuntzaren autonomia sustatzeko teknologia erabili 

behar bada, programak honako atal hauek jorratu behar ditu: APTak erabiltzeko 

jarraibideak. Ikastaroaren helburuak lortzeko, APTen garrantziari buruzko argibideak. 

Ikastaroko APTak erabiliz, ikasten ikasteko ohiturei, jarrerei eta estrategiei buruzko 

gomendioak»23 (Román-Mendoza, 2018, 131). 

6.2. Bost dimentsioak 
 

Konpetentzia digitalak bost dimentsiotan biltzen ditu Hiritarrentzako Europar 

Batasuneko Konpetentzia Digitaleko Markoak24.  

o Instrumentala: teknologiaren erabilera fisikoa (hori nagusitzen da). 

o Kognitiboa: informazioa modu sortzailean lortzeko, ebaluatzeko eta 

antolatzeko ezagutza. 

o Soziokomunikatiboa: edukiak sortzeko eta besteekin partekatzeko 

gaitasuna. 

o Axiologikoa: informazioaren gizarteko balio etikoak eta demokratikoak. 

o Emozionala: sarean emozioak kontrolatzea eta enpatia garatzea. 

Nagusiki, gaur egun, ikasgeletan dimentsio instrumentala da garatzen dena. Hala ere, 

bost dimentsioak lantzea izan beharko litzateke eginkizun.   

6.3. Teknologiarekin egingarri dena 
 

Teknologiari esker, gai baten inguruan erritmo eta maila ezberdinetan ari gintezke 

ikasgelan. Ikasketa egokitua eraman genezake aurrera, pertsonalizatua, 

kontestualizatua, aldiberean eta gela berean. Teknologiak lagundu dezake ikasleak 

ikaskuntzara erakartzen, bai eta sorpresa-efektuarekin jokatzen ere. Teknologia modu 

kritikoan erabiliz, pitz dezakegu kontzientzia kritikoa ere, gizartea aldatzen saia 

gaitezen eta ikasleek autonomia izan dezaten. Gaur egun, gainera, egiten den lan horri 

nahi adinako zabalkundea eman diezaiokegu. 

6.4. Proposamena 
 

Teknologiak ikasketa autonomorako eta ezagutza parte-hartzaile eta sozialerako 

bitarteko bihurtu behar dira. Gaur eguneko tresnak elkarlanerakoak dira eta elkarlana 

                                                             
23

 ROMÁN-MENDOZA, Esperanza: Aprender a aprender en la era digital. Tecnopedagogía crítica para la 
enseñanza del español LE/L2, Routledge, New York, 2018. 
24

 Marco Europeo de Competencias Digitales para Ciudadanos (DigComp). 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=es 
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edo lan kooperatiboa ezinbestekoa da aipatutako egitasmoak aurrera eramateko; 

alegia: ikasleak modu autonomoan eta gizarte-testuinguru jakin batean ikaskuntza 

espiritu kritikoarekin garatu ahal izatea.  

Guretzat, helburua hauxe litzateke: Euskal Herriko ikasketa-komunitate bat eratzea, 

parte-hartzaileen arteko interakzioa helburu duena; hezkuntza-baliabide irekiak 

sortzea eta dena berrerabili ahal izatea. Teknologia baliatuz, aukera dugu euskaldunok 

ahozko komunikazioa gauzatzeko eta hainbat proiektu aurrera eramateko: 

disziplinartekoak, kultura-artekoak, eleaniztunak… Gure sormen-gaitasuna da muga 

bakarra. 

7. Etxepare RAP 

Markoa definituta daukagula, has gaitezen aurkezten Etxepare RAP. Dena dela, 

lehendik ere kantu batzuk sortuak badira blog honetan: 

https://www.argia.eus/blogak/etxepare-rap/ edo audio-plataforma honetan: 

https://soundcloud.com/27zapata/sets/etxepare-rap 

Oraingoan, testu-aukeraketa egitean, bi irizpideri jarri diogu arreta: batetik, 

emakumezkoek egin dituzten lanak jasotzea, eta, bestetik, mende bakoitzetik, ahal 

zela, testigantzaren bat jasotzea. Irakurri edo aztertu diren iturriak hauek izan dira, 

nagusiki: 

ALVAREZ, Amaia: Euskal emakume idazleen lekua literaturaren historian. Dorrearen 

arrakalak agerian uzten, Jakin, 148. zenb., 2005. 

ATXAGA, Mikel: Emakume idazleak, Bidegileak (9), Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza 

Politikarako Sailordetza, 1997. 

EIZAGIRRE, Estitxu: Bidea urratu duten bertsoak, Argia, Lasarte-Oria, 2014. 

Armiarma, literaturaren sarea [kontsulta-data: 2019ko urria]. Erabilgarri, hemen: 

https://armiarma.eus/  

IRAOLA, Saioa: Euskara eta emakumenak, genealogia/begirada feminista bat 

[kontsulta-data: 2019ko urria]. Erabilgarri, hemen:  

https://www.berria.eus/albisteak/164471/euskararen_eta_feminismoaren_genealogia

z.htm 

IZAGIRRE, Koldo; MENDIGUREN Elizegi, Xabier: Euskal literaturaren antologia, 

Elkarlanean Ikastolen Elkartea, Donostia, 1998. 

IZAGIRRE, Koldo: Emakumeak trena hartu zuenekoa (XX. mendeko poemetan barrena), 

HEA kultura-elkartea, Ea, 2012. 

https://www.argia.eus/blogak/etxepare-rap/
https://soundcloud.com/27zapata/sets/etxepare-rap
https://armiarma.eus/
https://www.berria.eus/albisteak/164471/euskararen_eta_feminismoaren_genealogiaz.htm
https://www.berria.eus/albisteak/164471/euskararen_eta_feminismoaren_genealogiaz.htm
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Lazarraga eskuizkribua, edizioa eta azterketa [Kontsulta-data: 2019ko iraila]. 

Eskuragarri, hemen: https://Lazarraga.com  

MOGEL, Bizenta: Ipuin onac, Klasikoen gordailua. [Kontsulta-data: 2019ko iraila] 

Eskuragarri, hemen: 

https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/M/MogelBIpuionak.htm 

SAN MARTIN, Juan: Emakumeak euskal literaturan, Literaturaren zubitegia. [Kontsulta-

data: 2019ko iraila]. Eskuragarri, hemen: https://zubitegia.armiarma.eus/?p=mar-174 

 

Ondoren, Etxepare RAP II hau egiteko aukeratu ditugun jatorrizko testuak jarriko 

ditugu. Kantu bihurtzean, ordea, testuak ezin izan dira jatorrizko ordena edo luzera 

hartan errespetatu. Hargatik, jatorrizko testu horietan bertan, letra lodiz jarri ditugu 

kantura eramandako pasarteak. 

 

7.1. Kantuak 
 

Hauek dira, IRALEren laguntza bitarteko, kantura eraman ditugun autoreak eta haien 

letrak. Dela zenbait urte egin ziren kantuei beste batzuk gehitu dizkiegu, hortaz, 

oraingoan.  

Hona hemen aukeratu ditugun testuak: 

 

 Etxepare RAP I Etxepare RAP II 
(hitz neurtuz) 

Etxepare RAP II 
(hitz lauz) 

Aurrekoak  Milia Lasturko   

  Martin Bañez 
Artazubiagakoaren 
eresia 

 

XVI Etxepare: Hitzaurrea   

 Etxepare: Emazteen 
fabore 

  

  Arren, egia bat zarrezt  

  Maria Estibaliz 
Sasiolakoa, 
Lazarragaren 
eskuizkribuan 

 

XVII Oihenart:  Argia 
daritzanari 

  

   Tartas: Onsa 
hilceco bidia 

 Axular: Hitzaurrea   

XVIII   Etxeberri 

https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/M/MogelBIpuionak.htm
https://zubitegia.armiarma.eus/?p=mar-174
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Sarakoa: Euskal 
Herriko gazteriari  

XIX   Bizenta Mogel: 
Hitzaurrea 

  Xenpelarren bertsoak: 
Neskazarren alde   

 

XX    

 Txirrita: Neskazar bat 
tentatzen 

Lizardi: Biotzean min 
dut 

 

 Jon Mirande: 
Euskaldun zintzoaren 
balada 

  

 Salbatore Mitxelena: 
Abendats 

  

 Bernardo Atxaga: 
Zenbait bertso 
xelebre 

  

 Itxaro Borda: Hango 
bortu gainetarik 

Amaia Lasa: Nereak ez 
diren lurralde 
hauetatik 

 

XXI    

Gainerakoak Euskal Herrian 
Euskaraz 

  

  Imanol Epelde: Euskal 
okela 

 

 

  

https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/M/MogelBIpuionak002.htm
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7.1.1. Milia Lasturkoren eresiak  
 

7.1.1.1. Azalpena25 
 

 

Garibaik bere Memoriasen dakarrenez, Milia Lasturkoa gazterik hil zen, erditzeko 

orduan, Arrasaten, XV. mendearen lehen erdialdean. Eresi hauetan, Miliaren ahizpak 

eta koinatak Milia Lasturkoaren heriotza dute kantagai. Lehen lau ahapaldietan, 

Miliaren ahizpak adierazten du Peru Gartzia Orokoa senarrak Miliari ez diola tratu onik 

eman eta, gainera, Arrazolako Marinarekin ezkontzeko asmoa omen duela salatzen du. 

Bosgarren eta seigarren ahapaldietan, Peru Gartziaren arreba den Santxa Ortizek 

hartzen du hitza anaiaren alde egiteko. Azken hiru ahapaldietan, Miliaren ahizpa 

mintzo da ostera. Miliaren heriotzak bi familien ohorea auzi bihurtu du.  

Erdi Aroan emakumeek hiletetan eresiak abesten zituzten. Garai hartako eliza-

dokumentuetan, maiz, andere-kantuak debekatu egiten ziren, jatorri paganokoak eta 

lizunak zirelakoan. Hala ere, andere-eresien tradizioak berandu arte iraun zuen, 

Garibairen testigantza aintzat hartzen bada, betiere.  

                                                             
25

 EUSKALTZAINDIA: Euskal literaturaren antologia. Testuak eta argibideak. 1. Erdi Arotik 
Errenazimentura, 2015. 
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7.1.1.2. Testua 
 

Zer ete da andra erdiaen26 zauria? 

Sagar errea, eta ardao gorria. 

Alabaia, kontrario27 da Milia: 

Azpian lur hotza gainean harria. 

 

Lasturrera behar dozu, Milia. 

Aita jaunak eresten dau elia28, 

Ama andreak apainketan hobia. 

Hara29 behar dozu, Milia. 

 

Jausi da zerurean30 harria, 

Aurkitu dau Lasturren torre barria, 

Edegi31 dio almeneari erdia. 

Lasturrera behar dozu, Milia. 

 

Arren, ene andra Milia Lasturko, 

Peru Garziak egin deusku laburto32: 

Egin dau andra Marina Arrazolako. 

Ezkon bekio, bere idea33 dauko. 

*** 

                                                             
26

 Erdiaren, erdituaren; hots, erditu denaren 
edo haurra izan duenaren. 
27

 Alabaina, kontrara.  
28

 Eraisten du, jaitsarazten du behera, abere 
taldea (hiletan, hildakoaren ondoan egon dadin 
edo eskaintza moduan aurkezteko). 
29

 Lasturrera. 
30

 Zerutik. 
31

 Edeki, kendu; apurtu. 
32

 Egin digu zitalki; doilorkeria gaitzesgarria egin 
digu.  
33

 Kidea. 

Ez dauko Peru Garziak beharrik34 

Hain gatx handia apukaduagatik35, 

Zeruetako mandatua izanik, 

Andrariok hala kunpli jasorik36. 

 

Gizon txipi sotil baten andra zan, 

Ate arte zabalean ohi zan37, 

Giltza porra38 handiaren jabe zan, 

Honra handi asko kunplidu jakan39. 

*** 

Arren, ene andra Milia Lasturko, 

Mandatariak egin deust gaxtoto40. 

Zerurean jausi da habea, 

Jo dau Lasturko torre gorea41, 

Eroan ditu hango jauna eta andrea, 

Bata lehen, gero bestea. 

Bidaldu dogu zeruetara kartea: 

Arren diguela42 geure andrea. 

 

 
                                                             
34

 Errurik, erantzukizunik. 
35

 Hain gaitz handia gertatuagatik.  
36

 Ezteiak zeruko mandatua izanik, bete egiten   
dela onartuz.  
37

 Oparoki tratatua ohi zen; bizimodu oparoz 
zaindua izan zen. 
38

 Porra: gerrian loturik, dirua, ardagaia eta 
abar eramateko larruzko poltsa.  
39

 Konplitu, bete zitzaion. 
40

 Egin dit gaiztoki, bidegabeki, oker 
(mandatua). 
41

 Gorena. 
42

 Eman, itzul diezagutela. 
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Mondragoeri hartu deutsat43 gorroto, 

Giputz andraok hartu ditu gaxtoto44: 

Iturriotz kalean andra Maria Baldako, 

Arte kalean andra Oianda Gabiolako, 

Errebalean45 andra Milia Lasturko. 

 

 

                                                             
43

 Diot. 
44

 Gaizki, bidegabeki, tratatu ditu (andre 
gipuzkoar hauek). 
45

 Aldirian, hiri inguruan. 
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7.1.2. Martin Bañez Artazubiagakoaren eresia 
 

7.1.2.1. Azalpena46 
 

Mondragoe erre eta Gomez Gonzalez indarrez hil ondoren, Gipuzkoako merio nagusia 

zen Pero Lopez Aialakoak, bandoen arteko liskarrak bukatzeko asmoz, zigor eredugarri 

batez punitu zituen Mondragoekoak. Zaldunak sutara kondenatu, kapareak harri 

astuna lepotik zintzilikatuta putzu batean ito, eta beste enparauak urkamendira bidali 

zituen, nahiz, azkenean, heriotza-zigorra lursail eta diru-isunekin ordeztu. Bakea 

azalekoa omen zen eta 1464ko maiatzeko arratsalde batean, bost oñaztarrek Martin 

Bañez Artazubiagakoa erail egin zuten, Ibarretako olatik Mondragoera etxeratzen ari 

zenean. Alargunak negar saminari eman zion eta eresi asko kantatu. Horietako bat 

Esteban Garibaik bildutako hau; bertan, azpimarratzekoa da darabilen tonu oldarkorra. 

 

7.1.2.2. Testua 
 

Oinetako lurrau jabilt ikara47 

 lau haragiok bere han berala48 

 Martin Bañez Ibarretan hil dala. 

 

 Hartuko dot esku batean gezia, 

 bestean zuzi iraxegia49, 

 erreko dot Aramaio guztia. 

  

                                                             
46

 Euskal literaturaren antologia. Testuak eta argibideak. 1. Erdi Arotik Errenazimentura (184. or.) 
47

 Dabilkit ikara, dardara. 
48

 (nire gorputza osatzen duten) lau laurdenok ere han bezala. Hautabidea: berau bezala (gerra). 
49

 Zuzi irazekia, zuzia sutan. 
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7.1.3. Joan Perez Lazarraga: Arren, egia bat zarrezt 

7.1.3.1. Azalpena 
 

Amodio-kontuak ageri dira poema honetan ere, nahigaberik edo malenkonia-tonurik 

gabe. Maitaleak aurrez aurre, maila berean, norgehiagoka. Bestearen beharra ukatuz 

edo ezkutatuz: zu ez zara bakarra, badira bestelako aukerak. 

Bost lauko, horietatik hirugarrena eta bosgarrena, bereziak: kopla zaharrak, 

8A/8A/10/8A edo egitura horretatik oso hurbil. Bietan, zeharkako irudi sinboliko 

estilizatua eta, ondoren, esanahi zuzena, argia eta lotura sumatzeko modukoa.  

Bigarren ahapaldian mintzo dena gizonezkoa da; ahapaldi horren eta poemaren 

hirugarren eta laugarren lerroen arteko lotura, gogoan, garbia da. Hortaz, hasiera 

emakumeak ematen du. Laugarren ahapaldia ere gizonarena da. Hirugarrena eta 

bosgarrena bienak izan litezke, bai gizonarenak, bai emaztearenak.  

 

7.1.3.2. Testua 
 

 

 

—Arren, egia bat zarrezt50: 

 on dereiztazun51 ala ez.  

—Ahoan laztan zaitudaz52, baina 

 gogoan baterere ez. 

  

Donzeilatxo atrebidea53  

ez zabiltz ene gogoan, ez  

bestela ondo deizut54, baina  

ezkondu baxinbatean ez. 

 

                                                             
50

 Erran iezadazu, esadazu. 
51

 On irizten nauzun; maite nauzun. 
52

 Zaitut. 
53

 Errespetu gutxikoa, lotsagabea.  
54

 Ondo egingo dizut, on egingo dizut.  

Gure ortuan madari  

gurazaurik55 hamabi, 

beste amore bilatuko nax56  

amore behar banadi57. 

  

Ene laztantxo linda damea  

esportzu58 hartu egizu; 

uste gutxien dozun orduan,  

enegaz bearko dozu. 

 

Urtan59 eder harria 

haen gainean txoria, 
                                                             
55

 Edo aurazaua, duranzaua: baso-zuhaitza eta 
fruitua albertxiko eta mertxikaren familiakoa.  
56

 Bilatuko dut. 
57

 Behar badut. 
58

 Adore, kemen. 
59

 Uretan. 
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amorantian lekidanari60  

atera neio begiak61. 

                                                             
60

 Gorteiatzen arituko litzaidakeenari; ni 
limurtzen ibil dadinari. 
61

 Aterako nizkioke. 
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7.1.4. Maria Estibaliz Sasiolarenak 

7.1.4.1. Azalpena62 
 

Joan Perez Lazarragak (1548, g.g.b.-1605) 1567-1602 inguruan egindako kontakizun- 

eta poesia-lanak Lazarraga eskuizkribua-n bildu zituen. Dokumentu horren bukaeran, 

neurtitzetan idatzitako zenbait testu ageri dira «De la S.ª M.ª Estibaliz de Sasiola» 

izenburupean.  

Bertsoen autoretzari dagokiolarik, gauzak ez daude erabat argi. Gaztelaniazko «De» 

(«la S.ª M.ª Estibaliz de Sasiola») horren anbiguotasunak, aztertzaileen ikuspegitik, 

hipotesi bat baino gehiagorako ematen du bidea. Bi dira, funtsean, egiantzekoenak. 

Lehenengo aukera —eta kontrako arrazoirik agertzen ez den bitartean indartsuena eta 

ezin baztertuzkoa—, bertsoen egilea Maria Estibaliz Sasiola dela eta gero norbaitek — 

Lazarragak berak, dirudienez— eskuizkribuaren bukaeran kopiatu zituela. Hala balitz, 

orain arteko datuen arabera, Sasiola litzateke poesia euskaraz idatzi duen lehenengo 

emakumea, edo, zehatzago esanda, poesia euskaraz sortu izanaren idatzizko 

lekukotasuna utzi duen lehen emakumea. Bigarren hipotesia da Sasiola ez dela egiazko 

egilea, igorle soila baizik, beste norbaitek idatzitako neurtitzak Lazarragari helarazi 

zizkiola, alegia, eta Lazarragak bere eskuizkribuan jaso, edota, andrearen jabegokoa 

zen dokumentu batean kopiatu. Edonola ere, bada nahiko oinarri esateko bertso hauek 

ez direla Lazarragarenak eta agerikoa dela, hipotesi batean zein bestean, Maria 

Estibaliz Sasiolaren esku-hartzea. Sasiola andreari buruz, bestalde, ez dago datu 

askorik: Debako etxe noble bateko jatorrikoa zela eta 1550 baino lehenago jaioa eta 

1611n hila zela.  

Testu hauek ulertzea ez da beti lan erraza, konposizio konplexua eta espresio ilunak 

baitituzte. Jatorrizko eskuizkribuaren egoerak ez du errazten lerroen materialtasuna 

finkatzeko lana: grafia ilunak ditu, ezabatuak, zalantzazkoak, tarteka. Hizkuntza-forma 

zenbait, gainera, urrun samarrekoak dira gaur egungo euskaldunarentzat. 

Eleizara joan ohi naiz poeman, ni poetikoa maiteaz liluratuta ageri da, beste ezertan 

pentsatu ezinik; elizara doanean ere, mezaren une bakoitzean, gogoa harengan, 

sosegurik gabe, kontsolatu ezinik. 

7.1.4.2. Testua 
 

Eleizara juen63 ohi naiz 

egin ohi det bekatu, 

                                                             
62

 EUSKALTZAINDIA: Euskal literaturaren antologia. Testuak eta argibideak. 1. Erdi Arotik 
Errenazimentura, 2015. 
63

 Joan. 
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Ave Maria hasi baize64 

ezin ohi det notatu65. 

Liburuan bere jarri ohi naiz 

begi neureok lausotu, 

fraidea predikatzen jarri 

hitzik ezin aditu; 

ofrendara66 dianean67 

ondo ohi det miratu68, 

sagara gora dianean69 

amore lindeaz oroitu. 

Amore linda galantorrek 

gogoan oi ni banindu! 

Lagunok baietz diostae70, 

neuronek ezin sinistu. 

Neuronek ezin neio71, baia 

egingo digot mandatu72, 

harentzat jaio nintzala ta 

ez nagiala largatu73. 

Ez bisteaz74 kontsolatu, 

ez egonaz amoratu, 

ez ma(ha)ian asentatu75, 

                                                             
64

 Elizan, hasieratik bertatik, hots, «Agur Maria» (Ave Maria, lat.) otoitza hasi bezain laster. 
65

 Ezin ohi dut aditu, ezin natzaio hari (Ave Mariari) adi egon; ezin dut arretaz jarraitu. 
66

 Eskaintza edo ofrenda: mezan, irakurgaien eta predikuaren ondorengo unea. 
67

 Doanean (maitea). 
68

 Begiratu. 
69

 Sagara: mezaren erdia, apaizak ogia eta ardoa Jesu Kristoren gorputz eta odol bihurtzen dituen eta 
altxatzen dituen unea; alegia, kontsakratutakoa gora altxatzen denean.  
70

 Edo diostate; esaten didate. 
71

 Ezin neikio, ezin (egin) niezaioke. 
72

 Baina helaraziko diot, adieraziko mezua, norbaiten bidez. 
73

 Ez nagiala laga, ez nazala utz. 
74

 Bistaz, ikusmenaz.  
75

 Eseri. 



27 
 

ez ohean albergatu76. 

Jaun zeruko, ez dagizu(la)77 

Gizona honein amorad[u]78. 

  

                                                             
76

 Babestu, gorde. 
77

 Ez dagizula, ez dezazula egin. 
78

 Honen maitabera, maitemintzen hain erraza. 
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7.1.5. Tartas: Onsa hilceco bidia 

7.1.5.1. Azalpena 
 

Joan Tartas (Sohüta, 1611). Erretore izan zen Arüe eta Atharratzen. Bi obra idatzi 

zituen: Onsa hilceco bidia (1666) eta Arima penitentearen okupatione debotak (1672). 

Bera jo ohi da zuberera literatura-mailara jaso zuen idazletzat, baina ezin esan liteke 

hark darabilen hizkuntza zuberera garbia denik; adibidez, ez darabil ü bokala. 

7.1.5.2. Testua 
 

Neure, adeskidia, igaren79 udan egun batez nangoela zuhainze baten itzalbian neure 

orenen erraiten80 ninzala, loak harturik, egin dut neure loan ametz handi bat eta 

misterios bat, iduritzen zautan neure ametsian, ikusten niala gizon eta einazte 

tropela bat goiti zelurat igaiten81, eta bertze tropela bat oraino handiagorik beheiti 

ifernurat ioaiten eta eroten, jende hek konsideraturik batziak gora, bertziak behera 

ioaiten zirela, oihu egin dut eta heiagora orori82, zer zen kausa, edo zergatik, baitziak 

goiti bertziak beheiti ioaiten ziren, bere hala heldu da, botz bat zelutik eta eman du 

errapostu83 botzak ene oihia, eta heihagora enzunik, jende hetarik84 parte bat goiti 

zelurat ioaiten zela zeren bere herioaz, eta bere hilziaz mundu hontan ordu honetz 

orhiturik85, eta herioak bekatu mortalik batere gaberik, gratiazko estatian atrapaturik, 

lurretik partitzen baitziren, eta berze parte gehiena beheiti ifernurat ioaiten zirela, 

zeren bere herioaz, eta bere hilziaz aski ordu honez orhitu faltaz, gratiazko estatutik 

kanpoan, herioak bekatu mortalez betherik atrapaturik, lurretik partitzen baitziren 

hargatik zirela galdu, eta damnatu86. 

        Loak eta ametsak, eta ametsaren errapostiak iziturik, eta lotsaturik87, iratzartu 

ninzan, eta hartu luma eskura euskaldunen faboretan euskaraz porogatzeko88, onsa 

hilzeko bidia dela, herioaz, eta hilziaz ardura89 orhitzia, eta salbatzeko eztela bide 

hoberik mundian. Edirenen duzu laur kapitulu ene liburian, lehenian porogatzen dut 

paganoen erranaz, bi garrenian, lege zaharreko eskritura saindiaz, hirur garrenian lege 

berriaz, eta elizako doktor saindiez, laur garrenian, laur arrazoin diferentez, onsa 

hilzeko bidia dela herrioaz, eta hilziaz orhitzia. 

                                                             
79

 Iragan (den). 
80

 orenen erraiten: orduak esaten (otoitz bat). 
81

 goiti zelurat igaiten: gora zerura igotzen. 
82

 heiagora orori: garrasi denei. 
83

 Erantzun. 
84

 Haietatik. 
85

 Oroiturik. 
86

 Kaltetu. 
87

 Beldurturik. 
88

 Frogatzeko. 
89

 Maiz, askotan. 
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        Ene tribaillu90 appurrak eztu meritatzen zuk phena har dezazun haren Irrakurzetzo, 

baina zure salbamendiaren amorioak, eta desirak, eman deraute koraie91, haren 

kanporat idokiteko92, eta hari argiaren emaiteko. 

        Ene euskara, eta lengajia eztakit aprobatia izanen denez, bai, ala ez, badu orotarik 

zerbait, zuberoak, Basanabarrek, eta lapurdik eman drauko93 zerbait, baina ez oro, 

aruen94 egindut neure pieza pobria, hanko lengajia ezpada aski eder, hanko euskarak, 

du ogena95, eta ez euskaldunak. 

  

                                                             
90

 Lan. 
91

 deraute koraie: didate kemena. 
92

 Ateratzeko. 
93

 Dio. 
94

 Arüe (Zuberoako herria). 
95

 Errua. 
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7.1.6. Joxepa Antoni Aranberri Petriarena, Xenpelar 
 

7.1.6.1. Azalpena96 

 
1865ean jaioa, Errenterian. Joxepa Antoniren ama, Maria Luisa, baztangak jo zituen 
Juan Frantzisko, Xenpelar, anaia bertsolaria eta familia zaintzera joan zen Jabier Inazio 
senarra eta 4 urteko alabatxoa, Joxepa Antoni, etxean utzita. Ama kutsatuta hil zen. 
Haren bertsorik gorde ez den arren, bertsolaria omen zen, anaiarekin aritzen omen zen 
kantuan fabrikan. 
 
Halaxe aitortzen du Joxepa Antoni bertsolariak bertso batean baino gehiagotan, ama-
osaben segiziokoa zela: Xenpelar izendatzen du bere burua. Joxepa Antoni Xenpelarri 
esker iritsi zaizkigu, hain zuzen ere, osaba Juan Frantzisko Xenpelarren bertso asko. 
Besteak beste Aizak hi mutil, mainontzi eta Pasaiako plazatik. Aitaren borondateari 
kontra eginez, ahal zuen adinera arte eskolara joateari eutsi zion. 
 
Garai hartan Errenteria langileen herria bihurtzen ari zen eta langile haietako bat izan 
zen Joxepa Antoni bertsolaria. Ez dakigu noiz arte ikasi zuen, akaso 9 urterekin utzi 
behar izango zuen eskola. 12 urterekin (1877) hasi zen lanean Fabrika Handian, ama, 
osaba Xenpelar eta beste makina bat errenteriar eta errenteriartu bezala. 
 
Mundu zabalari ere begiratu zion; besteak beste, 1914ko Munduko Gerrari bertsoak 
jarri zizkion. 
1921etik aurrera, Santsoenea kaleko jostundegia zuten emakumeek elkartzeko gune. 
Han aritzen omen ziren Xenpelarren, Txirritaren, zabaletatarren eta inguruko beste 
makina bat bertsolariren bertsoak kantatzen. 
 
Etxea ez ezik, lantegia eta jostundegia ere izan zituen bertso-leku Joxepa Antoni 
Xenpelarrek. Hortxe entzungo zituzten, eta kantatuko, Joxepa Antoniren bertsoak 
entzuleek, emakumeek batez ere, eta hortxe paper-muturretan idatzi bertsolariak 
berak eta lekukoek. 
 
Baina beste urrats bat ere egin zuen: Resurrección Maria Azkuek (Kirikiñoren 
laguntzaz) 1902 eta 1903an Bilbon plazaratzen zuen euskal Ibaizabal aldizkarira 
bertsoak bidali argitara zitzaten. Joxepa Antonik, bat-batean, bista galdu zuen eta erdi-
itsututa bizi izan zen azken 20 urteetan, 1923tik 1943ra bitartean. Hala ere, lanera 
joaten segitu omen zuen urte mordo batean, nagusiak hala nahi izaki, Joxepa Antoni 
kontra-maistra baitzen. Baina, gero, Joxepa Antonik berak eskatu zuen erretiroa. Uste 
izatekoa da 1937 aldera arte egin zuela lan Fabrika Handian. 1943ko abenduaren 29an 
eraman zuen minbiziak. 
 
Joxepa Antoni Xenpelarri ezagutzen zaizkion lehen bertsoak dira honako hauek, 
1902an jarriak. Garai hartan, Azkuek zuzentzen zuen Ibaizabal aldizkariak bertso-paper 

                                                             
96

 EIZAGIRRE KEREXETA, Estitxu. Bidea urratu duten bertsoak 
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lehiaketak antolatzen zituen. Gaiak ere Azkuek berak jartzen zituen; urte hartan 
Neskazarrak eta Mutilzaharrak zuten gaitzat. 
Errenteriako Enrike Elizetxek sekulakoak eta bi jarri zituen neskazaharren kontra; 
sariketa irabazi egin zuen eta haren bertsoak Ibaizabalen publikatu ziren. Horrek eragin 
zion haserrea bertsotan itzuli zion Joxepa Antoni Aranberri Petriarena Xenpelarrek. 
 

7.1.6.2. Testua  
 

Ez nuen bada pentsamendurik 

zuri bertsoak jartzeko, 

baina lagunek esan didate 

isilik ez egoteko; 

motiborikan ez dugu eman 

zu horrela mintzatzeko, 

ez diren gauzak esan dituzu, 

dina da minberatzeko. 

 

Ibaizabalen sari txiki bat 

irabazteagatikan, 

gogora etorri zaizun guztia 

esan duzu gugatikan; 

nik esan behar banu, munduan 

zaude gaur guregatikan, 

zu sendatzeko sendagarririk 

etzan inongo botikan. 

 

Zenbait alditan zu sendatzeko 

egin ditugu errezoak, 

pena handia ematen zigun 

emazte eta gurasoak; 

zeinek pentsatu zuk gure kontra 

hola jartzea bertsoak? 

ez gara bada zuk uste duzun 

bezain enbidiosoak. 

 

Gu ernegatzen bizi garela 

senargaiarikan ez ta, 

nire lagunen artean behintzat 

horrelakorikan ezta; 

niri sinisten ez badidazu 

etxean hasi galdezka, 

nik baino hobeto emango dizu 

Bizentak97 errespuesta. 

 

Zure amigo batek esan du 

neskazahar onik ez dela, 

horren ederki gure gainean 

egin duzue pastela; 

pruebarik asko berak baditu 

hori egina ez dela, 

gure moduko pertsona ez da, 

                                                             
97 Neskazaharren kontrako bertsoak jarri 

zituenaren arreba, ezkongabea hura ere. 
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esango nuke bestela. 

 

Gazteak moja joan direla ta 

gaur kulpa neskaza(ha)rrari, 

zure partetik nahi gaituzula 

danok herritik bidali; 

bokazio hori ez bazeukaten 

zertako hala ibili? 

lagundutzea zuten etxean 

aitari eta amari. 

 

Neskaza(ha)rraren izenak denak 

dituela ikaratzen, 

horien jabe egin ezkero 

egongo dela erretzen, 

zerbait dutenak izanagatik 

ez hasteko hoiek hartzen... 

guretzat beste disparaterik 

ez al zaizu gogoratzen? 

 

Eskean dela esan diguzu 

gehienen errematea, 

ez da seguru ezkonduak e(re) 

bide hortara ez joatea; 

ia ikusi dugun ezkero 

gaur zure borondatea, 

eskusatuko dugu jotzea 

zure etxeko atea. 

 

Ez zait gustatzen erlijioko 

gauzak ahotan ibiltzea, 

errespetuko gauza guztiak 

serio tratatutzea; 

harriturikan gelditu gara 

zu horrela mintzatzea, 

esperatzen dut hainbesterekin, 

Enrike, konprenitzea. 

 

Edadetxoko nire lagunak 

nahi nituen anparatu, 

horiei gustu emateagatik 

ditut ordainak bueltatu; 

nahi badituzu Ibaizabalen 

hoiek ere kopiatu, 

eta saririk ematen badu 

gutaz ere akordatu. 
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7.1.7. Bizenta Mogel: Hitzaurrea 

7.1.7.1. Azalpena 
Ezin zen falta zerrenda honetan Bizenta Mogel. Hura izan baitzen liburu bat euskaraz 

argitaratu zuen lehen emakumea; 1804an, Ipui onac. Hitzaurrearen zati bat eraman 

dugu kantura. Bertan, argi eta garbi esplikatzen du liburua argitaratzeko arrazoiak zein 

izan diren eta emakume batek idaztera zergatik jo duen.  

7.1.7.2. Testua 

Badakit, enzunaz beste gabe, neskatx gazte baten izena dagoala itxatsirik liburutxo 
onen aurkean, jardungo dutela siñuka ez gutxik, diotela beren artean, iñoren lumaz 
janzi nai duela bela-txikiak; au da, besten bearrak artu nai ditudala neretzat: ez 
dagokiola neskatxa bati bururik ausitzea liburugiñen: asko duela gorua, naiz 
jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik siniserazoko diet askori, euskeratu ditudala 
erdaldun jakitunak argiratu dituzten ipuiak? Nolako arrotasuna berriz latiñezko 
itzkuntzarekin liburu onen asmoa agertzea? Orretarako bear litzake jakitea Euskera, 
Gaztelania, eta Latinezko iru izkuntzak. Zein gauza sinisgaitza neskatxa bategan! 

Arbezate bada Euskaldunak, neskatxa gazte baten emaitza, edo presente au. Gauza 
onik badago, esan dezatela iñorena dala, ez nerea; okerrik badakuste egotzi nere 
gañera; berdin arteak ez du emango sagarrik. Agur  onenbesterekin. 

        Naiz sinistu, naiz ez, esan bear det, gaztetxoa nintzala irakurri ta azaldu oi nituela 
Fedroren latiñezko ipuiak; artu oi nuela atsegin guziz andia enzunaz Txakur, Otso, 
Aizeri, Ollar..., Abere, Lauoñeko, ta Egaztien itzketa alkarren artekoak. Zortzi urte 
nituenean ekusirik nere neba, edo anaia ikasten asi zala gure Osabarekin Latiñezko 
izkerea, jarri zitzatan buruan ikasi bear nuela nik ere. Ala, buruari neke gogorrik 
eman gabe, loari bere orduak emanda, ta zigor zaurigarriaren beldurrik ez nuela, 
jolasez bezela, irten nuen nere asmoarekin, Virgilioren itzneurtu, ta apainduetan 
gozatzen nintzala. Edozeñek daki Esoporen Ipui latiñez, ta itz lotu gabeetan daudenak, 
errazagoak dirala aditzen, Fedro, ta Virgilioren itz lotuak baño. 

        Umeago nintzanean berriz enzun oi nituen, zoro zororik, ta pozez erotuta, atso 
ipuiak. Sinisten nituen egia andi batzuek bezela, Peru, ta Mariaren ipui farragarri, ta 
sustrai gabeak: enzunak enzunda ere, aspertu ezin nintzan; ta, pakerik ematen ez nien 
atso gaixoai berriz eta berriz esateko alako ipuiak. Au da aur guzien gaitza, edo 
zorasuna. Orain bada, ondorik, ta ondorengo onik ez zekarten ipui eroak anbat atsegin 
ematen bazidaten, nere adinaren argiabarretan sartu baño leenago, zenbat eztituko ez 
zan nere biotza irakurri nituenean gerora ipui onak? Lenengoan enzuten nituen 
algaraz, ta pozez Aizeriaren asmo, gaiztakeria, ta askojakiñak; bere berriketa, ta 
jardunak. Baña azkenean irakurririk ipuiaren aterakizun, ta ondoren ederra, ta 
nekusanean, oskol, edo azal zatarra ausirik, barruan zegoan mami gozoa, oroitzen 
ninzan erle dontsuaz; zeñek lora, eder ez diradenetatik ere, atera oi duen eztia, ta egin 
gero erlaunzean abaraska, edo abao aurtxoen ezpañak gozatzen dituztenak. 
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        Deritzat enzuten nagoala mutiltxo, neskatxatxo, ta nekazari askoren farra, ta 
algara gozoak irakurri, edo aituaz Ipoui oek; ta nola geroenean ixildu ta arrituta bezela 
geldituko diran Ipuiaren ondoren adigarriak ekusirik. Nork esan zezakean —esango 
dute— zertara jo bear zuten Ipui farra eragitekoak? Zein ederki adierazoten duten 
estalki ederren azpian, andikiak, txikikiak, ta jakintsuak berak ikasi bear dituzten, onak 
izateko, bideak! 

        Esan oi dute erorik nekazari batzuek, anziñako egunetan itzketan zekitela txakur, 
katu, aizeri, otso, ardi, ta ipuietan ateratzen diran abere, naiz egaztiak. Baña gutxi dira 
ain eroak. Laster igarriko dioe adartxoetan dagoala fruta; ta oni oratu bear zaiola, 
adartxoa baztertuta. Azkeneronz dauden Ipui itzneurtuko, edo bersodunak, ez dira 
nereak, ta bai nere Osaba zerbait ezagunari artubak: 

        Aitu diot ondo dakian bati, Ipui oek izango dirala guziz onak aztuerazotzeko 
Nekazarien etxeetatik Ipui oker, ta zatarrak, nola sagar ederrak, ta diru berdiñean 
saltzen daudenean, baztertu ta saldu ezinda gelditzen diran sagar miñ ta motelak. Nork 
txori gerezi txatarrai begiratzen dioe dauzkanean eskubatera gerezi anpollak? 

        Deritzat ez dala aztutzeko kontua Euskararen edertasuna, abere, ganadu, ta 
egaztien izenetan. Ez dira naski izen uts nola naiko, ta naiaz beste gabe asmatuak 
Erdaldunik geienen gisakoak. 

        Goazen ekustera zer esan nai duen izen bakoitzak, ixildu ditezen Euskarari gaizki 
begiratzen dioenak, ta erderatuko ditut. 

        Ez ziran oek igarotzekoak ipuien liburuan. 

       Largatzen ditut azaldatu gabe beste izen asko. Au berau gertatzen da belarretan. 

Nere Osaba jauna, ta besteekin ere leiatu, edo dentatu naiz onelako izenazaldatze, edo 

erdera usaian, ethimologietan. Obe ez ote da, emakumea banaiz ere, igarotzea orduak 

onetan zer janzi-berri dan gora ta beera aitatzen baño? Jakiteak ez du eragozten 

birtute andi batera igotzeko. Santa Florentina, Santa Paula, Santa Brigida, ta beste 

Santa batzuek, emanak ziran liburuetara. Baziakien latin ez eze, geiago ere; ez, egiaz, 

egaatzeko arrotasunez, ta jakin nai utsez, ta bai bideak artzeko Jaungoikoagana. 

Arbezate bada Euskaldunak, neskatxa gazte baten emaitza, edo presente au. Gauza 

onik badago, esan dezatela iñorena dala, ez nerea; okerrik badakuste egotzi nere 

gañera; berdin arteak ez du emango sagarrik. Agur onenbesterekin. 
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7.1.8. Xabier Lizardi: Biotzean min dut 

7.1.8.1. Testua 
 

(ILLETA-ERESI) 

                (Amona zanaren eortz-
egunean). 

  

Biotzean min dut, min etsia, 

negar ixilla darion miña. 

Amonatxo bat nun: gaur, enarak 

etorri-garaiez, aldegiña. 

  

           * * * 

  

Eguzkirik ez dute 

leiotan zapiak; 

aur-yolasik ez dago 

gaur zure kalean. 

Odeiek lits urratu; 

itsasoak orro. 

Gizadi bat geldirik; 

gero, bat-batean: 

  

        Ots! 

        Ots, 

bizion oiñok... 

  

Errezka bi gizonek 

argizai oriak; 

gorputza lau billobok; 

atzetik andreak. 

 

Ai, ene lor arin au 

zein dudan larria! 

Besoek ez lan arren, 

biotzak nekeak... 

  

        Ots! 

        Ots! 

bizion oiñok... 

  

Mendea ia betea, 

ta ain illaun, 

gorputz xaar! 

Bezak gogoa goien 

i bezin ariña, 

ta bezat-nik nerea, 

dei nazatenean, 
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ezin-itzal-Argiruntz 

egatzeko diña! 

  

        Ots! 

        Ots! 

bizion oiñok... 

  

Orain larogei urte, 

kale poz-gabeok 

eguzkiak zitun ta, 

zure aur-yolasak 

alaitzen. Gaur, arriak 

ere baitira itzal... 

nork lekuskez, ikusi, 

urte urdin igesak! 

  

        Ots! 

        Ots! 

bizion oiñok... 

  

Egun zaarrak yoan ta 

berriak etorri, 

gaur poz biar oiñaze, 

noiz burni noiz zillar, 

zenbaitek ondamendi 

baituten katea 

lore-sorta bekizu 

goi-muñoak zear! 

  

        Ots! 

        Ots! 

bizion oiñok 

  

           * * * 

  

Bat-batean eten da 

bizion ots ori. 

Gorputza laga dugu 

nunbait. Al-dakit nun! 

Bultza naute barrura... 

ñir-ñir aunitz argi... 

ordia-antzo sar nazu, 

begi-lauso ta urgun. 

  

        Ots! 

        Ots! 

enegan, biotz! 
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Amonatxo! Bakarrik 

zagoku atean, 

otz ta gogor, entzuten 

zure azken-Meza! 

Zerraldo-olen artetik 

(negu-gaua iduri) 

ez al-datortzu, uluka, 

aize erruki-eza? 

  

        Ots! 

        Ots! 

enegan, biotz! 

  

Begiok ero ditut, 

noranai doazkit; 

dantza naasi bat dabilt 

irudimenean. 

Goruntz egik, biotza: 

otoika lasa adi! 

Ixilla sor badadi 

ire barrenean! 

  

        Ots! 

        Ots! 

enegan, biotz... 

  

Ordu bete luzea 

Igaro zan. Noizbait, 

berriro lor illauna 

besoek... Urrena, 

muño baten gaiñean 

uri ixil bat: arki.. — 

Poz-oiñaze-kateak 

emen dik etena. 

  

        Ots! 

        Ots! 

bizion oiñok... 

  

           * * * 

  

Ol bat yaso ta ikusi 

dut musu ximela: 

parre-antxa, bizirik 

balirau bezela: 

        (Ots! 

        Ots! 

ler adi, biotz!) 
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ordun, ixar bat biztu 

du nere gau beltzak. 

Begioi malko ixil bat 

dardarka darite. 

Noizbait itxaro-kabi 

biur dan biotzak: 

  

        (Ots! 

        Ots! 

yauzika, biotz!) 

  

«Agur! (oiuka dio) 

gorputz ximur maite! 

Agur, amonatxoa! 

Egun Aundirarte!...» 

  

           * * * 

  

Biotzean min dut, 

min etsia, 

zotiñik-gabeko negar-miña. 

Alatsu txoriak, uda-ondoz, 

negua du galazi-eziña. 

  

1930 
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7.1.9. Amaia Lasa: Nereak ez diren lurralde hauetatik 
 

7.1.9.1. Azalpena98 
 

Alde egin behar du gure lurralde honetatik, ukatzen diogun honetatik. Hemen ezin du 

eraiki bere aberria, lurralde zapalduaren egoerari emakume izatearen zapalkuntza 

biblikoa gaineratzen zaio, gizonak ditu antolatuak denen borroka-sailak. Emakumeak 

bestelako armak behar ditu, balio izango dion a e i o u bat, kode berri bat, 

zapaldutako? gizonen aurka borrokatu beste biderik ez dauka. Horretarako, aldendu 

egin behar du gure sailetik: ez hemendik, bai honetatik; ez lurretik, bai lurraldetik; ez 

hizkuntzatik, bai hizkeratik. Mundu bat jaso behar da, gizonezkoen teoria zuhurrek 

proposatzen dutena baino lurtarragoa, harreman afektibo bat posible izan dadin eta 

poesiak gezurra esateari utz diezaion.  

Gizonezko borrokalariena ghetto bat zen. Orain emakumeak etsai ditu borrokalariak 

eta poetak, haiek moldaturiko irudi baten barruan bizitzera behartzen dute emakumea 

egunerokoan. Eta bere burua definitzea erabaki du.  

Objektu izatetik subjektu izatera eman du pausoa emakumeak. 

 

7.1.9.2. Testua 
 

Nereak ez diren  

lurralde hauetatik  

ihes egin nahi nuke.  

   

Nereak ez diren ur hauek  

alde batera  

utzi egin behar ditut  

   

Haitz sendoaren biribiltasunean  

nire bizitzaren hitza  

                                                             
98

 IZAGIRRE, Koldo: Emakumeak trena hartu zuenekoa (XX. mendeko poemetan barrena). 
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lortu nahi nuke  

   

Biribiltasunean  

sendotasunean  

haitzaren gainean  

a / e / i / o / u  

berri bat esan nahi nuke.  
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7.2. Proiektu-aukerak 
 

Marko pedagogikoa egitean azaldu ditugun ezaugarriak bere egingo dituen proiektuak 

sortzen asmatu behar genuke, bai edukiak lantzean, bai prozesua diseinatzean, bai eta 

ebaluazioa egiteko orduan ere. Helburutzat, berriz, ikaslea autonomo izatea haren 

ikaskuntzan, taldean lan eginez, plazera emango dion eta hunkituko duen egitasmo bat 

eskainiz, teknologia ikaslea ahalduntzeko eta parte-hartzea bultzatzeko erabiliz, eta, 

ahal dela, Euskal Herriko komunitate bat sortzea. 

Horrenbestez, ez da ondorengo lerro hauetan proiektu bakarra aurkeztuko. Menu bat 

jarriko dugu, nolabait esateko, eta ikasleak berak aukeratu behar du zer plater 

aukeratu eta zer postrerekin, eta, ondoren, proiektu horren balioespena egin behar du. 

Proiektuak, beraz, ez dira guztiz itxita proposatuko. Ikasleek aukeratu beharko dute zer 

egin. Izan daiteke gelako erabakia, izan daiteke taldekakoa edo bakarkakoa ere bai. 

Ikasleei eskatuko zaiena hauxe da: Etxepare RAPeko kantu hauek oinarri hartuta, 

proiektua aukeratzea eta aurrera eramatea, eta, gero, azken emaitza komunitate 

osoaren eskura jartzeko modua egitea; esaterako, kantu berriak eginez gero, horiek 

entzungai jartzea gune honetan bertan; karta-joko bat eginez gero, karta horien 

bertsio digitala denen eskura jartzea;  galde-erantzun lehiaketa egiten bada, ikastetxe 

guztiek eskuratzeko aukera izatea eta, nahi bada, ikastetxeen arteko lehiaketak 

antolatzea, edota, literatura-bidaiak egin nahi badira, haien kontakizuna egitea sarean 

#etxepareRap traola erabiliz.  

Dena den, estuegi ibiltzeke, jarduera horiek irakaslearen lana erraztu beharrean 

zailduko balute, beste proposamen edo aukera batzuk ere baditugu izan:  

 Literatura-bidaia digitala. 

 Denbora-lerro musikatua. 

 Literatura-lehiaketa digitala. 

 Bideolitak (bideo-kapsula literarioak). 

 Errima-poemak. 

 Idazleen bibliografia nobelatuak egitea: idazle bat hartu, haren bizitza ikertu 

eta, bizitza hori narrazio bihurtzeko, gidoi bat sortzea, eta gidoi horrekin, bideo 

bat egitea. 

 Aztertuko ditugun idazle guztiak sarean biltzea. Demagun, Whatsapp-ean, edo 

Facebook-eko talde batean, eta fikziozko elkarrizketak sortuko ditugu elkarren 

artean. 
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 Gidoi bat sortzea: izan daiteke audioan grabatua edo bideo batean egina99.  

 Testuetako pasarteak aukeratu eta Instagram-erako postak egitea.  

 Ulertzen ez diren hitz guztiekin hiztegi bat egitea. 

7.3. Proiektu-proposamena 
 

 

Etxepare RAPeko kantuak hartu eta Unitate Didaktiko bat proposatu dut ondoko 
lerroetan. Azalpen argigarri gehiago, dokumentu eta multimedia-edukiak, 
etxeparerap.eus webgunean daude jarrita edonoren eskura. 

                                                             
99

 https://enmarchaconlastic.educarex.es/2-uncategorised/2622-10-pequenos-proyectos-para-la-clase-de-lengua-y-

literatura 
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Unitate didaktikoa: Eta hitza irudi bihurtu zen (HE100 4 ETA 5, HO101 2) Saioak: 15 

Justifikazioa: irakurzaletasuna bultzatzeko ezinbestekoa da irakurtzen irakastea. Deklamazioa lantzea, hizkuntza poetikoa ulertzea eta ahozko iruzkinak 
egiten ikastea, literatura-sorkuntza garaikideak bultzatzearekin batera. 

A
ra

zo
-e

go
e

ra
 Testuingurua: kultura-etxeko erakusketa-aretoan, literatura-lan digitalak egiteko aukera eskaini dizuete. Aldi batean ikasleen lanak jarriko dituzte 

ikusgai. 
Arazoa: zer egin dezakegu eskaintza horri erantzuteko?  
Helburua: garai digital hauetako literatura-sormena garatzeko proposamen berriak ezagutzea eta egitea (bideolita102), irakurmena landu eta 
euskara bizitzearekin batera. 
Ikastetxearen helburu estrategikoa: gaitasun eta joera kritikoa lantzea. 

Eginkizuna: ikasle bakoitzak poema baten bideolita egitea, Youtube-ra igo eta ikasturte amaierako jendaurreko emanaldiaren ondoren ikusgai jartzea, 
baita kultura-etxean ere. 

H
el

b
1

0
3
. 

d
id

ak
ti

ko

ak
 

1. Literatura-asmoko testuak sortzea, ahozkoak, idatzizkoak nahiz ikus-entzunezkoak, 

hainbat generotakoak, sormena sustatzeko teknikak erabiliz, ereduen gogoetan eta 

ASKOTARIKO ADIMENAK 

Adimen musikala eta adimen espaziala 

                                                             
100

 Oinarrizko Hezkuntzako Curriculumak (236/2015 dekretuko II. eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea) ezarritako etapako eta mailako helburuen (HE: 

helburuak etapa bakoitzean) artean, bi aukeratu ditut unitate honetarako. Laugarrena: «norberak hautatutako idatzizko, ahozko nahiz ikus-entzunezko literatura-testu 
erreferentzialez gozatzea, norberaren esperientziari zentzua emateko, mundua ulertzeko eta sentsibilitate estetikoan aurrera egiteko». Eta bosgarrena: «literaturako 
generoen, etapen eta obra nagusien oinarrizko konbentzioen ezagueraz baliatzea, era horretan literatura-testuak modu partekatuan ulertzeko, literatura-ondarearen bidez 
esperientzia indibiduala eta kolektiboa sinbolizatzeko eta norberaren kultura-nortasuna eraikitzeko».  
 
101

 Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculumak zehazten eta Euskal Autonomia Erkidegokoak ezartzen duen abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuan ageri diren hezkuntzaren lau 

helburu orokorretatik (HO) bigarrena hautatu dut: «ikasitakoa erabiltzea, modu kontzientean eta integratuan, bizitzaren arlo guztietako egoerak eta problemak 
konpontzeko eta hobetzeko aukera berriak sortuz, pertsona maila guztietan garatu ahal izan dadin». 

 
102

 CORT, Aleix eta PEDROLA, Cori: Transitar la paraula. Taller videolit. Una proposta educativa.  
103

 Helburuak 
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azterketan oinarrituta. 

2. Euskal Literaturaren XX. mendera arteko laginik garrantzitsuenak ezagutzea, literatura-

testuak hobeto ulertzeko eta norberaren kultura aberasteko. 

KONP. 

2. ZK104: ikasten eta pentsatzen ikasteko 
konpetentzia 
4. ZK: ekimena eta espiritu ekintzailea izateko 
konpetentzia 

Edukiak: 4. multzoa. Literatura-hezkuntza 

Planifikatu ondoren, literatura-asmoko testuak sortzea, sormena sustatzeko teknikak erabiliz, gogoeta eginez eta ereduak aztertuz. Informazio-

teknologiak erosotasunez erabiltzea, literatura-asmoko ahozko, idatzizko nahiz ikus-entzunezko testuak sortu eta zabaltzeko. Literatura-generoak. 

Literatura-lanekiko sentsibilitate estetikoa garatzea. 

Jardueren sekuentzia 

1/2  hasierako fasea                                                                                                         1. saioa 

Kokatze-jardueraG:  garai digitaleko literaturaren ezaugarriak eta sormen-lanak ezagutzea. Arazo-egoeraren aurkezpena eta ikaskuntza-helburuak 

adosteaG.  

2/2 hasierako fasea 2/2                                                                                                  2. saioa 

Aurretiko ezagutzak arakatzeko jarduerakT: hizkuntza poetikoa.   Planifikazio-jarduera: eginbeharra aztertu eta planifikatzea.1-2-4 Norberaren 

                                                             
104

 Zehar-konpetentziak 
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aurrebaluazioaB                                    

1/3 garapen-fasea                                                                                                                      3-4. saioak  

Ikaskuntza berriak txertatzea eta finkatzeaG: deklamazioa (intentsitatea, lastertasuna, bolumena, ebakera…) eta iruzkina. Ikaskuntzak aplikatzeaB: 

jarduerak. Ikaskuntza egituratzea: buru-mapa.    

2/3 garapen-fasea                                                                                                                        5-7. saioak 

Ikaskuntza berriak aplikatzeko jarduerakB: ikasle bakoitzak poema bat deklamatu eta iruzkindu.  

3/3 garapen-fasea 3/3                                                                                                               8-12. saioak 

Ikaskuntza berriak txertatzeaG: bideoliten ereduak ikusi. Ikaskuntzak aplikatzeko jarduerakB: bideolita egitea (gidoia, taula, audioa, irudiak). Ebaluazio 

hezigarrirako jarduerakB.  

Aplikazio- eta komunikazio-fasea                                                                                 13-14. saioak 

Hasierako egoera ebazteaT: jendaurrekoa prestatzea, aretoa prestatzea eta UDaren ebaluazioa zabaltzeaT.  

Orokortze- eta transferentzia-fasea 
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Edozein literatura-testurekin egin daiteke hori. Mugikorrak ematen dituen aukerak ere aztertu. 

Aniztasunaren trataera 

Jarduera indargarriak  Zabaltze-jarduerak 

Hainbat autore entzutea poesia errezitatzen; iruzkinak hobetzeko jarduerak… Literatura digitaleko sorkuntza-lan askotarikoak ezagutu eta sortzea. 

Ebaluazioaren lorpen-adierazleak 

1.1. Sormenez eta originaltasunez adierazten ditu bere bizipenak, sentimenduak eta gogoetak. 

1.2. Modu autonomo eta kritikoan erabiltzen ditu IKTak, literatura-asmoko testuei buruzko informazioa bilatu, sortu, berrikusi eta zabaltzeko. 

2.1. Literatura-genero tradizionalak eta garaikideak bereizten ditu eta haien ezaugarri nagusiak ezagutzen ditu. 

2.2. Baliabide erretorikoak nahiz estilistikoak ezagutzen eta sailkatzen ditu. 

Ebaluazio-prozedura 

Poema deklamatzeaZK1,3     %20 

Poemaren iruzkina egiteaZK1,3               %20 

Erakusketa (kolektiboa)ZK3,4       %10 

PortfolioaZK2,5 %20 

BideolitaZK1 %30 
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