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Liburuaren fitxa 

 

Laburpena 

 

Zergatik irakurri liburua 

 

"Obabakoak" liburua urte askoren emaitza da. Ipuingintzaren tradizio luze eta zabalaren sintesia lortzen du 
"Obabakoak"ek, Poe-rengandik XX. mendeko azken ipuinlarien lanetaraino: Maupassant, Txekhov, Villiers de 
L´Isle-Adam, Schowb, eta gertuagoko Waugh, Quiroga, Rulfo, Cortázar, Borges, Singer, Ipar Amerikako ipuin 
tradizioa, eta abar... Ahozko tradiziotik Joxe Arratibelen "Kontu zaharrak" eta "Auspoa" saila. XII. mendetik Europa 
liluratu duen Arabiako tradizio paregabea: "Mila gau eta bat gehiago", Txinatik heldutako "Marco Poloren bidaia" 
fantasiatuak, eta abar. Azken batean, literatura oso baten hausnarketa eta sintesi bat eskaintzen du Atxagak bere 
liburuan. Literatura eta bizitza bera imajinatzeko modu bat, begiratu bat. Munduari eta gizakiari erantzuna 
emateko abiapuntu eta estilo bereizia. Sinbolismoaren eta erromantizismoaren garaietatik landu eta garatu den 
tradizioa izan da berea ere. Eta, hala ere, abangoardiak eta Modernitate ausartenak erakutsitako irakasbideei ez 
die Atxagak ukorik egin, horra "bost minututan nola ipuin bat idatzi" lezioa. Literatur tradizio zaharra, 
ahozkotasuna, Modernitatea, zer ez; dena dago egilearen eskura eta guztion ondare da dagoeneko. Ondare aberats 
horrekin zer egin, horra Atxagaren azierto zoragarria. 

https://www.atxaga.eus/bibliografia/obabakoak 

 

 

Bertze liburu fundazional bat, gure literatura garaikidea inauguratzen duena. Gauzak kontatzeko, 

pertsonaiei begiratzeko eta gaiei heltzeko bertze modu bat ekarri zigun Atxagak nobela (?) honekin. Baita 

agertoki desberdin bat ere, kontakizunaren atzean. Liburuaren lehen partean, Euskal Herri erruralaren ikuspegi 

batere ez idilikoa aurkezten zaigu, maldan behera doan lurralde bat, endekatze edo hiritartze bidean. 

Bigarrenean, berriz, mundu osoa eskaini zigun Atxagak euskal literaturarako, bere kontakizunak herrialde 

urrunetara eramanez. Unibertso literario oso bat nola eraikitzen den erakusten du liburu honek. Bai 

sentiberatasunaren aldetik bai teknika literarioaren aldetik, Orixeren "Santa Cruz apaiza"tik hona, 60 urte gabe, 

2 edo 3 mende iragan direla sentituko du ikasle arretatsuak. Agian, irakurketa pixka bat arintzeko, "Hamaika hitz 

Villamendianako herriaren ohoretan" ipuina salbuetsi liteke, luze samarra izateaz gain, barneratzen zailagoa 

delako. 

 

Izenburua: Obabakoak 

Idazlea: Bernardo Atxaga  

Argitalpen data: 1988 

Argitaletxea: Erein 

Orrialde kopurua: 402 
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Sarrera 

Bernardo Atxagaren Obabakoak-eko Jose Francisco, Dayoub, Bagdadeko morroia eta Pitzadura bat elur 
izoztuan ipuinak izango ditugu aztergai.  

Helburuak 

Edukizkoak: 

 Bernardo Atxagaren Obabakoak irakurri eta bere ibilbidean kokatzea. 
 Liburuaren harreraz eta arrakastaz hausnarketa egitea 
 Liburuaren oinarrian dauden poetikez jabetzea. 
 Liburuaren irakurketa konparatzailea egitea, mendebaldeko tradizioko egile eta obra 

esanguratsuekin konparatuz. 
 

Prozedurazkoak: 
 Literatur lanak irakurri, gozatu eta kritikoki baloratzen ikastea. 
 Literatur lanak iruzkintzen eta euren baliabideak aztertzen ikastea. 
 Bestelako kultura sorkuntzak, hala nola, film, argazki edo zernahi adierazpide artistikoak 

irakurtzen ikastea. 
 Taldekideekin lan egiten eta emaitzak taldearen aurrean eztabaidatu eta aurkezten ikastea. 
 Egile eta obra bati buruzko bibliografia eta informazioa bilatzen ikastea. 

 
Jarrerazkoak: 

 Ikerlan eta talde lanak errespetuz eta lankidetza bilatuz burutzen ikastea. 
 Poetika baten oinarrian, dela literatura fantastikoa, dela literatura modernoa, oinarrian dagoen 

testuinguru soziokulturalaz jabetu eta hausnarketa egitea. 
 Literatur lan batek eragin ditzakeen juzku etiko eta estetikoak baloratzen jakitea. 

 

Materiala 

Liburuak: 

o Olaziregi, Mari Jose, 1998, Bernardo Atxagaren irakurlea, Donostia: Erein. 
o Olaziregi, Mari Jose, 2005, Waking the Hedgehog. The Literary Universe of Bernardo Atxaga, 

Reno: Center for Basque Studies, University of Nevada. 
 

Webguneak: 

o Olaziregi, Mari Jose, “Bernardo Atxaga”, 
http://www.basqueliterature.com/Katalogoak/egileak/atxaga 

o Olaziregi, Mari Jose, 
http://www.basqueliterature.com/basque/historia/hogeimende/narratiba/eleberria 

o Bernardo Atxaga: www.atxaga.org 
o Muskerraren bidea: http://muskerrarenbidea.eus/ 

 
 

Hainbat bideo: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://www.basqueliterature.com/Katalogoak/egileak/atxaga
http://www.basqueliterature.com/basque/historia/hogeimende/narratiba/eleberria
http://www.atxaga.org/
http://muskerrarenbidea.eus/
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o Obabakoak-en 25. Urteurrena: 
https://www.youtube.com/watch?v=ur7eTAX9OHs&t=21s 

o Obabakoak-en irakurketa Bilbo Zaharra Euskaltegia 
https://www.youtube.com/watch?v=bFbb_ZzvUMY&t=2s bilbo zahara 

o Obaba filmaren trailera: 
https://www.youtube.com/watch?v=DhNKKTNCCnQ 

o Booktrailerra: 
https://www.youtube.com/watch?v=am8OxPRQSi8 

o Irratsaioa ikastolan: 
https://www.youtube.com/watch?v=90UldxRNVNM 

o Kirmen Uribe eta Juan Karlos Perez Obabakoak-ez 
https://www.youtube.com/watch?v=2EDXTiz1nKs uribe perez obabakoak 

o Leku hutsak hitz beteak, 2012, dokumentala 
http://www.argia.eus/multimedia/7/leku-hutsak-hitz-beteak 

Testu bakoitzaren lanketa 

Testuak eskuratzeko, klik egin izenburuetan. 

1. Jose Francisco  
 

 
1.1. Taldetan jarri eta ipuina aztertuko dugu formalki (istorio, narratzaile, denbora, espazioa, 

pertsonaiak) eta bertan dagoen hiztegia ongi ulertuko. Nor da istorioaren narratzailea? 
Zergatik deitzen dio aitortza testuari? Nola mintzo da? 
 

1.2. Ikerketa: Ipuina Obaban kokatzen da, eta iragan garaietako pasadizoak eta pentsamoldeak 
ditu aipagai. Ikertu: 

1.2.1. Obaba: non dagoen eta nola aurkezten duen Bernardo Atxagak. 
1.2.2. Geografia horren oinarrian egon daitekeen euskal geografía kokatu eta ipuinean 

aipatzen diren minak eta bestelakoak ikertu. 
1.2.3. Muskerraren bidea: begira ezazu bertako mapa eta kokatu gertakizunok 

punturen batean. 
1.2.4. Literatura fantastikoaren errekurtsoak darbiltza egileak. 

Begiratu Olaziregi: 1998an honetaz esaten dena. 
1.2.5. Ipuinean Montevideora joandako anaiari egiten zaio etengabe erreferentzia. 

Ikertu XIX. Mende eta XX. mende hasierako euskal emigrazioa Ameriketara. 
 

1.3. Irteera proposamena Asteasura (Muskerraren bidea). 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://www.youtube.com/watch?v=ur7eTAX9OHs&t=21s
https://drive.google.com/file/d/17p5oHB0WltFYeedf_q2HoL-1m3FOXKiD/view?usp=sharing
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2. Dayoub, Bagdadeko morroia 
 

2.1. Taldetan jarri eta ipuina aztertuko dugu formalki (istorio, narratzaile, denbora, espazioa, 
pertsonaiak) eta bertan dagoen hiztegia ongi ulertuko. Nor da istorioaren narratzailea? Nola 
mintzo da? Zein motatako narrazioa da: errealista/ fantastikoa? Arrazoitu. 
 

2.2. Ikerketa:  
2.2.1. Bagdad aipatzen da ipuinean, eta baita Ispahan ere. Koka itzazu mapan eta 

ikertu zer izan zen Bagdad eta zer den gaur. Hainbat testu balia ditzakezu, baita, 
Juan Kruz Igerabideren Bagdadeko aurpegiak (Erein, 2007) liburua ere. 

2.2.2. Ipuinaren hasiera “Bazen behin…” ipuin tradizionaletan erabilitako formulak 
erabiliz egina da, eta hainbat ekialdeko kontakizunekin harremana du, esate 
baterako, Mila gau eta bat gehiago-rekin. Ikertu zein motatako kontakizunak 
diren. 

2.2.3. Obabakoak-en baduzu honen antzeko ipuina: Bagdadeko morroia, ipuin arras 
ezaguna eta antologia askotan argitaratutakoa (Olaziregi 1998) 

 Irakurri biak eta konparatu: zer aldatu du narratzaileak? 
 (Olaziregi 1998): “Delako ipuina, 1923an Jean Cocteauk (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 extraordinarios izeneko antologian 

 berrargitaratu zen. Testu honen erakarpen gaitasuna hain izan da 
handia non zineratua ere izan baita P.Bogdanovich (1939-) zuzendari 
iparramerikarraren eskutik.” Konparatu itzazu bertsioak. 

 Ispiluak eta literatura fantastikoa. Ikertu ispiluek hainbat literatur lan 
fantastikotan duten funtzioa. 
 

2.2.4. Ipuin honek islamean ezaguna den kontu bati egiten dio erreferentzia: 
predestinazioari. Ikertu. 
 

2.3. Dossierra: har ezazu euskal ipuin tradizional ezagun bat eta alda iezaiozu amaiera. 
 

3. Pitzadura bat elur izoztuan 
 

3.1. Taldetan jarri eta ipuina aztertuko dugu formalki (istorio, narratzaile, denbora, espazioa, 
pertsonaiak) eta bertan dagoen hiztegia ongi ulertuko. Nor da istorioaren narratzailea? Nola 
mintzo da? Zein motatako narrazioa da: errealista/ fantastikoa? Arrazoitu. 
 

3.2. Ikerketa: Ipuin hau Obabakoak-en azaltzen den Ondo Plajiatzeko metodoaren adibide da. 
Konpara itzazu ipuin hau eta Villiers de l´Isle-Adam-en Esperantzaren tortura ipuinak. Zer 
antzekotasun dute? Zein desberdintasun? Bi ipuinak eta egileak kokatu. 

 
3.3. Plagioa: zer da? Ikertu ezazu gaiaren inguruan eta adibideak topatu. 

 
3.4. Ariketa: hauta ezazu gustukoa duzun ipuinen bat eta Atxagaren aholkuak jarraituz 

proposatu berridazketa bat plagioaren bidetik. 
 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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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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