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Liburuaren fitxa  
 

 

 

Laburpena 

 

Etengabe errepikatzen den naturaren sasoi-gurpilean txori, katagorri, suge eta antzarek bi anaien -

Paulo eta Daniel- istorioa kontatzen digute. Urtea joan urtea etorri, beti bestelako eta aldi berean beti 

berdin agertuko den Obabako irudimenezko lurralde hori, baina, gizakien arteko handinahi, irrika eta 

grinen agertoki krudela da. Paulo eta Daniel anaia atzeratua dira giza-kudelkeria horren biktimak. 

Gizakiok errenditzen gaituen naturaren lege zaharrean bildurik, Paulo eta Danielen munduko ibilera 

itogarriak txori, katagorri, suge eta antzaren fabulen munduarekin egiten dute bat, eta irakurlearengan 

efektu zoragarria lortzen gainera: ihesaren eta kontsolazioaren sentipen askatzailea. Zail da asmatzen 

nork jarri duen bere aldetik gehiago, irudimen handiko idazleak ala dohain handiko kontalariak; izan 

ere, oso gutxitan bezala egokitu baitzaio bata besteari. Emaitza paregabea da. Artista handi baten 

lana.. 
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Zergatik irakurri liburua 
 

Atariko jarduerak 

1. Jarduera.  
Gelara etxetik irakurrita ekarri. Zerbait ulertu ez baduzu, azpimarratu eta gelan galdetu 

(funtsezkoa den zerbait, ez geratu hitz soilekin: horiek hiztegian begira daitezke). Egileari 

buruzko informazioa liburuaren testuingurua —garaia, harrera…— bilatu, eta gelara ekarri, 

baina bi zertzelada besterik ez, gero irakaslearen laguntzaz arbelean hitz nagusi batzuetan 

laburbilduko direnak. 

2. Jarduera.  
Lehen zatia berriro irakurri, ozenki —ikasleak paragrafoka eta txandaka esate baterako—, 

eta segidan talde txikietan erantzun ondoko galderei: 

Pasarteak irakurri eta jarduerak egin 

1. Pasartea (4.or.)  irakurri ondoren 

3. Jarduera 
Erreparatu portadako ilustrazioari eta azaldu zure ustez zein den —edo izan daitekeen— 

irudi bakoitzaren funtzioa testuan (txoria, katagorria, pertsonaiak…). 

4. Jarduera 
Zer izan daiteke Mintzoa? Adierazi labur-labur 

5. Jarduera 
Nor da narratzailea? Zerbait berezia antzeman diozu? Aukeratu ondokoen artean zer lortzen 

duen idazleak narratzaile hori erabilita —aukerak eta mugak: 

· objektibotasuna 

· kamera baten antzeko kontaketa  

· subjektibotasuna  

'Obabakoak' obran txunditu gintuen Atxaga narratzaile eta hipnotizatzailea ezagutzeko nouvelle edo 

nobela laburra dugu honakoa. Idazlearen hasierako lanetan bezala, Mintzoa agertuko zaigu, hau da, 

pertsonaien barne kontzientzia, baina animaliak ere kontalari bihurturik topatuko ditugu, eta horrek 

narratzailearen garrantzia nabarmentzeko eta aztertzeko aukera eman diezaguke. Lan honek bi 

anaiaren arteko harremanak, amodioren hastapenak… ezagutaraziko dizkigu, baina irakurle 

gaztearekiko konplizitatearekin, izan ere haur denbora utzi, eta gaztaroan bete-betean sartuko 

baikaitu. Obra egokia izan daiteke Atxagaren gainerako lan ederretan barneratzen hasteko. 
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· kontalari orojakilea (pentsamendu eta sentimenduak ere adieraztea: narratzaileak 

dena daki) 

6. Jarduera 
Ezagutzen dituzun beste narratzaile mota batzuk aipatu. 

7. Jarduera 
Nolakoa imajinatzen duzu Obaba herria? Benetan non kokatzen duzu, Montxo 

Armendarizen filmean ageri den Uztarrotz herrian adibidez? 

8. Jarduera 
Zein garaitan kokatuko zenuke? Testuaren zein zatik adierazi dizu garaia? 

9. Jarduera 
Irakurgai honetan nola jakinarazten da norbait hil dela? Gaur egun nola egiten dela esango 

zenuke? Kontatu zure inguruko esperientziaren bat. Orduko —lehengo— eta oraingo 

mundu eta bizimoduaren arteko aldea nabarmendu dezakegu. 

10.  Jarduera 
Gelan edo etxean, astiaren arabera: Kontatu aitaren heriotza Paulo edo Danielen ahotsean 

hamar lerrotan. Amaitutakoan Google classroom-en idazlanak eskegi, gainerako 

ikaskideenak irakurri eta bakoitzak bat aukeratu dezala. 

2. Pasartea (5.or.) irakurri ondoren 

1. Jarduera 
Hauetako zein hitzek definitzen dute anaia bakoitza, Daniel, Paulo, zehaztu gehixeago: 

- arduratsua - kezkatua 

- ezdeusa, ahula - menpekoa 

- xaloa - berezia, ezohikoa 

- mugatua - sakrifikatua 

Orain jarri iezazkiezu zeuk bina adjektibo eta konparatu zureak ondokoarenekin. 

2. Jarduera 
Zati hauek irakurrita, nolakoa imajinatzen duzu bi anaien arteko harremana istorioan 

zehar? Zer nolako garapena izango duela uste duzu? Komentatu taldeka eta idatzi labur 

ondorioak. 

3. Jarduera 
Imajinatu eta idatzi labur gaur egun nolakoa izango litzatekeen halakoxe bi anaiaren arteko 

harremana  

3. Pasarte (6.or.) irakurri ondoren 

1. Jarduera 
Daniel berezia da. Azaldu taldeetan nola ikusten duzuen berezitasuna eta ze arazo ekartzen 

dizkion ingurukoekin. Aipatu desberdin izateak ekartzen dituen arazoak, zerrendatu eta 

azaldu talde handian. 
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2. Jarduera 
Zer da gauekoen herria? Jarri gaur eguneko adibideak. 

3. Jarduera 
Zati hauek irakurrita, liburuan zein gai jorratzen direla esango zenuke? Nolako amaiera 

aurreikusten duzu? Idatzi labur. 
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1. PASARTEA 

Bada Mintzo bat barnetik sortzen zaiguna, eta Mintzo horrek agindu bat eman zidan 
udararen hasieran, artean inuzent, mizpira arbolatik sekula atera gabeko txoria nintzela. 

Mintzoa entzun aurretik, mizpiraren hosto ilunak eta mizpiraren aldamenetik zihoan ibai 
ttikia ezagutzen nituen; beste guztia ez nuen ezagutzen. Badira mendi harritsuak —esaten zidaten 
adiskideek—, badira etxeak eta bideak, eta bada gure ibai ttiki hau baino milaka eta milaka aldiz 
handiagoa den beste ibai bat, itsasoa esaten zaiona, non biltzen diren gure ibai ttikiaren urak eta 
beste askorenak. Baina nik ez nituen ezagutzen. 

Ezagutzen ez nituen arren, nik amore ematen nion ene adiskideek esandakoari, zerengatik 
gehienek ikusiak baitzituzten aipatzen zizkidaten gauza haiek, eta akatsik gabe bateratzen 
baitziren beren iritziak, hala nola itsasoaren zabaltasunari buruzkoak edo etxeetako pareta zuri 
eta teilatu gorriei buruzkoak. 

Bada Mintzo bat barnetik sortzen zaiguna, hori ere esaten zidaten. Gure bihotzaren 
erdiraino sartu eta handik hots egiten digu. (…) 

—Har ezazu Obabarako bidea —eskatu zidan Mintzoak— eta egin ezazu hegal Pauloren 
etxeraino. 

Ez dakit nor den Paulo hori, pentsatu nuen. Eta pentsatu orduko herri bat ikusi nuen, Obaba, 
eta herriaren aldamenean tontor bat leiho askotako etxe batekin. Pauloren etxea zela jakin nuen. 
(…) Eta igotzea burutu eta Paulorengana bideratzerakoan zakurren uhuriak sentitu nituen. Uhuri 
haiek lanturu bat osatzen zuten Obabako airean. 

Zein gauza tristea lanturu hori, pentsatu nuen (…) eta halaxe jakin nuen lanturuak heriotza 
bat adierazten zutela. (…) Susmo hura burutik kentzeko ahalegina egiten ari nintzela, zintzarri 
baten hotsak Obabako bi auzo nagusiak batzen zituen bidera errepararazi zidan. Mutil koxkor 
batek jotzen zuen zintzarria, eta soroetan lanean ari zen jendea belaunikatu egiten zen dei hura 
entzun orduko. Mutil koxkorraren atzetik, beltzez jantzitako gizon bat zihoan.  

Zerrategira ere erreparatu nuen, eta hiru gizon ikusi nituen enbor baten gainean eserita eta 
lurrari begira. 

Elizako kanpaiak hiru aldiz hots egin zuen, eta bere lanturua zakurrenari erantsi zitzaion. 
Baina kanpaiarena etsiagoa zen. 

Zenbat eta aurrerago joan arratsaldea, orduan eta ugariagoak ziren heriotzaren seinaleak 
Obaban. 

Behin etxearen teilatuan jarri nintzenean, kattagorri multzo bat antzeman nuen 
sagarrondo baten adarretan, eta harritu egin nintzen; beraiek ere Mintzoaren berri bazutela 
iruditu zitzaidan, eta horregatik zeudela han. Artean ez nekien Paulok anaia zuenik, bera baino 
zaharragoa, Daniel; ez nekien kattagorriak bere anaia harengatik zeudela, eta harritu ez ezik, 
zapuztu ere egin nintzen: ez nuen inor nahi Pauloren aldamenean, bakarra izan nahi nuen. 

Zein lehorra haizen, egotzi nion ene buruari. Ez daukak bihotzik, hireaz bakarrik arduratzen 
haiz. Zerengatik izan behar duk bakarra Pauloren aldamenean? Ez neukan inolako eskubiderik. 

Hala, damututa, etxera sartu nintzen. Eta etxera sartu nintzenean, argizariaren usaina 
sentitu nuen pasilloan, egurrak isuri zuena. Pasillo hartatik barrena Paulo, Pauloren aita eta 
sukaldeko lanak egiten zizkien emakume zaharra zeuden gelara heldu nintzen. 

Paulo ez zihoan hiltzera, zakurrek ez zuten uhuria beragatik egiten. Aita zeukan gaixo. 
Aitarik gabe geratzera zihoan. 

Bernardo Atxaga, Bi anai, Erein,2015, 9-14. orrialdeak 
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2. PASARTEA 

Bere aitaren gelatik atera eta etxe guztia miatu zuen Danielen bila, eta sukaldean aurkitu 
zuen azkenean. Bere anaia sukaldeko mahaiaren azpian makurtuta zegoen, eta paretari 
begiratzen zion, esanez bezala: 

—Ezerk ez dit ardura pareta honek ez bada. 
Eta atean norbait sentitu zuenean, pareta hartaraino lerratu zen bere belaunen gainean. 

Hobeto gordetzeko nahiak eragin zion arren, mahaia hiru hanketan uztea baino ez zuen lortu; 
laugarren hanka ez baitzen bere bizkarretik lurreraino iristeko gauza. 

Paulok ez zuen harritzekorik egin Danielen portaeragatik; eta ez zuen harritzekorik egin 
bere aurrean kuxkurtu eta lurreko losa baten gainean putzu horixka bat ikusi zuenean ere. Betiko 
mantxa bati bezala begiratu zion, eta irribarrez: 

—Zer egiten duk hor, Daniel? 
Danielek paretaren kontenplazioa utzi eta burua jiratu zuen. Ez zeukan ia betilerik, eta bere 

begiek enbarazurik gabe adierazten zuten momentu hartan sentitzen zuena: ikaratuta zegoela 
zakurren uhuri haiengatik; are eta ikaratuago zegoela oraindik aita aldamenean falta zitzaiolako. 

Astiro-astiro txizaren usaina sukaldeko airea kutsatuz zihoan; mahai azpiko putzua gero 
eta hori ilunagokoa zen. Ordea, Paulok ez zuen jabetu nahi hartaz, eta txistu eginez berritu zion 
galdera, bera ere txori bat balitz bezala; txistu luze bat hitz luzeetarako, txistualdi bakarrekoak 
hitz laburretarako. 

Danielek irribarre egin zuen. Bi hortz oker eta belztuak agerian uzten zituenarekin batera, 
irribarreak arindu egin zion bere begitartearen seriotasuna. 

Mutil hau ez dut sekula maitatuko, pentsatu nuen. Baina pentsatu orduko damutu egin 
nintzen horrelako gauza bat pentsatu izateaz. 

—Ez al dakik oso handia haizela, Daniel? Non gorde ere, harrapatu egingo haut beti! Beti 
harrapatuko haut! 

Eta kilimak eginez bere gordelekutik aterarazi zuenean, barre egin zuten biek. Paulori ia 
ezkutatzeraino kizkurtzen zitzaizkion begiak; Danieli karkara moduko bat ernetzen zitzaion 
bularretik. 

Ez ditu hamazazpi urte izango, pentsatu nuen, eta dagoeneko gizon arruntaren bi halako 
bularra dauka. 

—Txiza, Paulo. 
Eta irudi izan zuen bular handi haren barnean birika ñimiño batzuk zeuzkala, eta birika 

haiek oso haize gutxi bidaltzen ziotela eztarriraino, bi hitz haiek doi-doi osatzeko lain. Barrea 
hautsia zuen; orain kezka puntu bat kopeteratzen zitzaion galtzak seinalatzen zituenarekin 
batera. 

Paulok harridura keinu bat egin zion, exajeratua. 
—Hara! Zer egin digu gure mutil handiak? Zer iturri ttiki dauka hor? 
Bere anaiak kendu nahi bide zion iturri ttiki hura izter artean zanpatuz, Daniel algaraka 

hasi zen. Paulok oilo loka larderiatsu baten lepo aurpegiak jarri zizkion. 
—Arropa txuria aldatzera, segituan! 
Zergatik maite ote du horrenbeste, pentsatu nuen. 
 

Bernardo Atxaga, Bi anai, Erein,2015, 19-21 orrialdeak 
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3. PASARTEA 

Udara asko gaiztotu zen eta Danielekin hainbeste jostatutako katagorriak hilik azaldu ziren 
ganbaran, eta emakume zaharrak sukaldeko bere txoko hura utzi eta erratzarekin bildu zituen 
beren gorputz ttikiak, zaborrarekin egiten den bezala. Gero etxearen atzealdean zabaldutako zulo 
batera bota zituen, eta hantxe gelditu ziren seiak, beren begi beltzekin begira, baina ezer ikusi 
ezinez, gaixoak. 

Danielek ez zituen zaindu nahi. Emakume zaharrak ez zituen zaindu nahi. Inork ez zituen 
zaindu nahi. Eta arratoiak bezalakoak iruditzen zitzaizkidan arren, ni penatu egiten nintzen beren 
bukaera triste harekin. 

Eta bitartean Daniel ez zen etxetik azaldu ere egiten, eta begira jartzen nintzenean 
karreteran ikusten nuen goxoen zain, edo bestela jostundegiaren leihoan, edo mendiko bideetatik 
barrena; beti neskei segika, Teresa izeneko hari segika batez ere. Areago begiratzen nuenean, 
berriz, itsasoa azaltzen zitzaidan, itsasoa bere arrain beltzekin; baina orain askozaz ere arrain 
beltz gehiagorekin. 

Paulok ohea bilatzen zuen zerrategitik itzuli orduko, gehiago jateko esaten zion emakume 
zaharrari jaramonik egin gabe. Ohean geldi-geldirik egoten zen, sabaiari begira, lehenago 
egonezarik gabe, apo handiaren mihi likak berak ere ardura ez balio bezala. 

Gaueko herriaren bizilagun bihurtu da, pentsatzen nuen. 
—Bada herri bat —entzun izaten nien ene mizpirako adiskideei— gaueko herria dena. Han 

bizi direnak parte ilunera begira egoten dira beti, beren lana bizitzaren oinaze guztiak 
bereganatzea balitz bezala. Ez dira ohartzen argiaz, edo ohartzen direnerako berandu da. 
Hainbeste begiratu diote ilunari, non argiak min egingo liekeen. 

—Non dago herri hori? —galdetzen nien nik. 
—Ez dago inon, eta leku guztietan dago —erantzuten zidaten. 
Beldur naiz ez ote zaion berandu egingo, Paulo, pentsatzen nuen. Izan ere, Paulo bere 

anaiaren jokaera konprenitzen saiatzen zen gauero. Beste gairik gabe, zaurian sator baten 
temarekin barneratuz. Ezin zuen hura konprenitu, eta bere amarekin akordatzen zen, eta bere 
aitarekin akordatzen zen, batez ere heriotzako orduan esan zionarekin: 

—Danielen kontu izan hadi beti, Paulo. Ni laster hilko nauk, eta lan hori hik bakarrik egin 
dezakek, hik bakarrik, Paulo. Etxea nork zaindua izango duk, zerrategia nork zaindua izango duk, 
baina Danielek hi edukiko hau ala ez dik inor edukiko. Berak ez dit obeditzen, aita —xuxurlatzen 
zuen Paulok. 

 
Zer edo zer egin beharra daukak, pentsatzen nuen nik, edozein gauza hor ohean etzanda 

gelditzea baino. 
 
Eta udararen beste egun asko joan zitzaizkion horrela, gaueko herriaren bizilagun eginik, 

nahastuta bere errekuerdoekin. Eta apika ez zen bere aldartea mudatu izango baldin eta beltzez 
jantzitako gizonak bisita bat egin izan ez balio. (…) 

 
—Lehengo batean Teresaren ama etorri zitzaidakean, esanez hire anaia bere etxe ingurutik 

ikusten dutela gauero, pizti bat bezala, bere alaba etxetik noiz aterako den zainduz. (…) Neskame 
zaharrak Danielen maindirak zikinduta egoten direla esan zidak… konprenitzen didak, ezta? (…) 
Neskei uxaka ibili izan zaiek, eta gauza itsusiak eginez ere bai… (…) Saiatu hadi hire anaia 
zaintzen, Paulo, ez ezak bakarrik utzi agundu egiok. Bestela ez zakiat noraino gaiztotuko den 
arazo hau. Teresaren amak etxean lotuta egon beharko lukeela esan zidak… eta laster herri guztia 
hasiko duk gauza bera esaten, edo gauza okerragoak. 

 
—Lotuta? Lotuta zakur hau bezala? 

Bernardo Atxaga, Bi anai, Erein,2015, 19-21 orrialdeak 
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Lan hau Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten mende dago. 

 

Honakoak egin ditzakezu: 

 Partekatu — partekatu, kopiatu eta birbanatu edozein bitarteko edo formatutan. 

 Moldatu — nahasi, eraldatu eta horretan oinarrituz sortu edozein xedetarako, baita 

merkataritza-xedeetarako ere. 

Honako baldintzen arabera: 

 Aitortu — Aitortza egokia egin behar duzu, lizentziaren esteka eman behar duzu eta 

aldaketak egin diren adierazi behar duzu. Zentzuzko edozein modutan egin dezakezu hori, 

baina ez duzu aditzera eman behar lizentzia-emaileak zu edo zure erabilera onesten duenik. 

 

 PartekatuBerdin — Materiala nahasten, eraldatzen eta horretan oinarrituz sortzen baduzu, 

jatorrizkoaren lizentzia berarekin banatu beharko dituzu zure ekarpenak. 
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