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A eredua  

ELKARRIZKETA-TESTUA 

Testua osatzeko, aukeratu hutsuneetan zer jarri. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion  

laukitxoa (A-B-C). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

BOTO-JOKOAK   

 
ogoangarria da zinez Romanones-eko kondeak behin 

egin omen zuena. Kondearen ama sekulako lurren jabe 

omen zen Guadalajarako probintzian. Hara sarri 

_______1_______ , Romanones jauntxoa botoen bila. Huraxe 

baitzuen bere feudoa; _______2_______  nekazari txiroak, eta 

bestelako jendea ere, haren mendean eta esanean. Bere herren 

handi eta guzti agertzen zitzaien aldiro, ardi zaharrak bezala 

inguratzen zitzaizkion, ______3______; eta kondeak bina 

pezeta ematen zien banan-banan denei. Jakina: hartzen duena, 

zordun; eta ematen duenak, berriz, ordaina nahi. Botoa zen, 

noski, zorra; botoa zen, ______4______, ordaina. Eta horrela, 

1891tik 1923ra bitarte guztian mantendu zen diputatu 

Madrilen. Espainiako Handiki ere izendatu zuten. 
  

Garai hartantxe, politikan _________5_________ zebilen 

Antoni Maura y Montaner ere, Palmako semea bera eta 

hiztun jori trebea. Laineza hartuta, Guadalajaran azaldu zen 

hura ere boto bila, hauteskunde aldi batean. Berehala adierazi 

zioten han Romanonesek sare zabal estua zeukala botea, eta 

_________6__________ , noski, harena urratzen; adierazi 

zioten ere jaun kondeak ustezko hautesle bakoitzari bi pezeta 

ematen zizkiola boto truk. 

—A bai!? –Maura jaunak–. Hark bi pezeta ematen baditu, nik 

hiru emango ditut, ba! 

________7_______. Handik egun asko baino lehen, hara 

non agertzen den Guadalajarara jaun kondea bera; boto bila 

hura ere. Eta lagun zaharren batzuek esanik izango zioten han 

ez zegoela aurreko urteetako konturik eta lanak izango zituela 

botoak biltzen, Maurak aurrea hartu ziolako eta herriz herri 

hiruna pezeta partitzen ibilia zelako; ________8_______ 

Uste al duzu estutu zela Romanones? Malmetitu zela? 

Pipertu zela? __________9_________ Jakin zuen egun batzuk 

lehenago nondik nora ibilia zen diputatu-aulkia ostu nahi 

ziona. Hiru pezeta jaso zituen bakoitzarengana joan eta esan 

zien: 

—Emazkidazu hiru pezetak, eta tori bost! 

Berriro ere diputatu atera zen, boto mordoa aldeko. 

_______10_______  botoko bost pezeta! Eta kondearentzat, 

berriz, pagotxa: betiko bi pezetekin, Maurak baino gutxiago 

jarrita, irabazi…! Zer iruditzen zaizu? Lehen ere bazirela 

bizkorrak politikan, zera!  

1 A joan ez joan egoten omen zen, 

 B joan zale zen, nonbait, 

 C joatekotan izaten zen, berriz, 
   

2 A bakanak ziren 

 B bertan gozo egoten ziren 

 C ez ziren han alferrik 
   

3 A otzan-otzan 

 B itzulipurdika 

 C ahuspez 
   

4 A asko jota, 

 B baldinbaitere, 

 C asko da, ba, 
   

5 A muturra sartu nahian 

 B esne mamitan 

 C galtzak bete lan 
   

6 A larrutik ordainduko zituela 

 B barrenak irauliko zituela 

 C lan gaitzak izango zituela 
   

7 A Eta izena duenak izana du 

 B Non gogoa, han zangoa 

 C Eta esan eta egin 
   

8 A hiruna pezeta, alajaina! 

 B hara, hutsaren hurrengoa! 

 C diruak nola zelaitu hango 
malkarrak! 

   

9 A Ezta gutxiagorik ere! 

 B Atera kontuak! 

 C Haserretuko ez zen, ba! 

   

10 A Herritarrak, goian zerua eta 
behean lurra: 

 B Politikoak, bapo: 

 C Hautesleek, mauka: 

G 

Jesus Mari Mendizabal, Diario vasco, 2014 (Moldatua) 
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LEXIKOA 

SUA MENDIAN 

Aukeratu hitz horien baliokidea, testuinguruko esanahia kontuan harturik. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion  

laukitxoa (A-B-C-D). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

 

 

ea zerion borborrean nonahi, garrek 

zuhaitz hil edo hil-hurrenak 

hornitzen zituzten aihen-landareen 

artetik. Mutilen begien bistan, suzko distira 

batek eztanda egin zuen adaxka baten 

zuztarretan (11), eta kea berehalaxe 

lodiagotu zen. Gar txikiak dardaratu ziren 

zuhaitz baten enborrean, eta handik arin 

narras egin hosto sasien barrena, eta ugaldu 

eta hazi. Garraldiak zuhaitz baten enborra 

ukitu eta atzaparka igo zen goraino urtxintxa 

dirdaitsu (12) baten antzera. 

Kea hazi, birbiratu, oldartu (13) egin  zen 

kanpo aldera. Garrek haizearen hegaletara 

jauzi egin eta beste zuhaitz bati atxiki (14) 

zitzaizkion. Hostoek eta keak eraturiko    

ganga (15) ilunaren azpian, sua jabetua zen 

oihanaz eta hura marraskatzen (16) hasia. 

Kedar beltz eta horizko multzoak oldar 

etengabean ari ziren itsas aldera barreiatzen. 

Garren eta suaren lasterketa gera ezinaren 

ikusmiran, aldarri (17) zorrotz eta urduria     

jaulki (18) zitzaien mutilei. Garrak, suge 

motaren bat balira bezala, narrasean (19) lerratu 

ziren harkaitz gorrizko muino bat gailentzen 

zuten urki-antzeko aldaxka batzuen lerrorantz. 

Lehendabiziko zuhaitzean eskegi ziren garrok, 

eta haren adarretan suzko hostaxkak agerrarazi 

arnasa batean. Garraren bihotza bizkor hedatu 

zen zuhaitzen tarteko hutsunean barrena, eta 

haien ilara osoa bereganatu zabuka eta dirdiraka. 

Mutikoak saltoka urduri, eta behealdean baso-

sail oso bat, milia karratu laurden bat edo, ke eta 

garretan suntsitzen ari. Suaren ordura arteko 

zarata han-hemenkakoak mendia bera 

inarrosten (20) zuela zirudien danbor-

tarrapatada bihurtu ziren. 

William Golding (Itzul. J.A. Arrieta), Eulien Ugazaba, 

Elkar (Moldatua) 

 A B C D 

11 oinatzetan zutoinetan zurkaitzetan sustraietan 

12 dardarti zalantzati argitsu indarge 

13 kiribildu uxatu ausartu hedatu 

14 isuri igorri lotu eragotzi 

15 sabai mugarri langa orro 

 A B C D 

16 marrantatzen zatartzen nahasten jaten 

17 oihu gorazarre susmo grina 

18 atera jaramon erori bururatu 

19 firin-faran sigi-saga zarra-zarra bor-bor 

20 eraldatzen menderatzen txikitzen astintzen 

K 
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KLASISTAK ERE BAI 

 

skoletan aurre-matrikula egiteko 

kanpaina bukatu berria da. Jakina da 

gurasook onena nahi izaten dugula 

geure seme-alabentzat; hori dela eta, 

ikastetxe egokiena hautatzea xede dugu 

halako epe batean. Gurasoon asmo oneko 

aukeraketa, bistan denez, balio nagusi 

batzuen arabera egiten da eta, nola ez, 

seme-alaben geroa presente dugula. 

 

Balioak praktikan jartzeko ariketan, baina, 

lumatza ikusten zaigu: egun, ikastetxea 

hautatzeko baliatzen den irizpide 

funtzionaletako bat, dena delako 

ikastetxean zenbat etorkin dauden jakitean 

datza. Ondorioz, etorkin gutxien dituzten 

eskolak gero eta gehiago estimatzen dira 

bertan jaio garen aita-amon artean. 

 

Haatik, eskola publikoko ikasle etorkinak ez 

ditugu arrazagatik soilik saihesten; izan ere, 

etorkina ekonomikoki pobrea den 

atzerritarra dugu: kanpotik etorritako 

aberatsari ez deritzogu etorkin. Hortaz, 

etorkinei izkin egiteko estrategia estatus 

sozio-ekonomikoari ere badagokio, ohiko 

sosen aferari; kulturen arteko talkak lotura 

zuzena baitu sakelen arteko talkarekin. 

Etxeko hezitzaileok arrazistak ez ezik, 

klasistak ere bagara. 

E 

Edu Zelaieta, Argia, 2013 (Moldatua)  

21 Ikasle etorkinei dagokienez, zein da bertoko aita-amen irizpidea?   

 A Ikastetxe publikoak saihesten dituzte ikasle etorkin gehiegi dituztelako. 

 B Kanpotar pobreak dira eragozpen nagusia. 

 C Gehiago axola zaie ikasleen arraza euren maila sozio-ekonomikoa baino. 
 

  

22 Oro har hartuta, zein esaldik laburbiltzen du testuaren mezu nagusia?  

 A Asmo onak gorabehera, ikasleen jatorria da gurasoen ardura bakarra.  

 B Etorkinak baztertu egiten ditu eskolak, arrazagatik nahiz maila sozio-ekonomikoagatik.  

 C Aurre-matrikulako hautaketak agerian uzten ditu gurasoen sakoneko balioak.  

IRAKURMENA   |   TESTU LABURRAK 

Irakurri hurrengo hiru testuak eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean,  

dagokion laukitxoa (A-B-C). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

KLASISTAK ERE BAI 
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NORGABEZIAN 

rnasalditxo bat bezala hartzen da hasieran 

langabezia. Eszedentzia behartuari, 

borondatetasun pittin bat erantsi nahiko 

balitzaio bezala. Puntu zuri bat beltzean. Edo 

puntu beltz bat zurian. 

Dena da segun nundik begiratzen dan. Aspaldi 

egin gabeko horri, aditz horri, aukera bat ematen 

saiatzen da bat: bizitzeari. 

Txoriak kantuan nekatu diren orduan esnatzen 

zara lehen egunetan, azken urteetan egin gabeko 

loak burko azpian zain bazenitu bezala. 

Kafearekin batera egunkaria zabaltzen duzu 

sukaldeko mahai gainean, ilustratuek bezala. 

Zurrupada bakoitzeko, begiak katilu gainetik 

albiste bila bidali nahirik. Baina horiek geldi, 

arrotz. Guardasolpeko egunak etxean, 

eguzkipekoak tabernan. Kontzientzia lasaitzeko 

ibilaldiak, begiak engainatzeko liburutxoak. Eta 

ezer egin gabeko egun bihurtzen zaizkizu bihar 

eta herenegun. 

Aditzari zentzua hartu ezinda zabiltza. Ez 

zenekielako ez zenekienik bizitzen. Eta urduritzen 

hasten zara. Argazki berriak egin eta 

curriculumak bidaltzen. Neguko ipar eta udako 

hego haizeak sukaldeko egutegiko orriak dantzan 

darabiltza, agoniari geldialdirik emateko 

intentziorik gabe. 

Beti da ―beste zerbait bilatzen dugu‖, beti da 

―agian, aurrerago‖ bat. Eta poliki-poliki, 

profesionalki ezgauza sentitzen hasten zara. 

Baldintza prekarioenetara makurtzeko prest, 

―behintzat lana badut eta ez da gutxi‖ esateko 

prest, esateko gogoz. Baina telefonoak jo gabe 

jarraitzen du. Kontu korrontearen proportzio 

berean doaz husten zeure buruarekiko maitasuna 

eta segurtasuna. Zeure buruan sinesteari uzten 

diozu. Eta profesionalki bezala, pertsonalki ere 

ezgauza sentitzen hasten zara. Gertatzen ari 

zaizunaren erantzule sentitzeraino. 

Hilabete amaieran falta diren txanponez goxatu 

ezinezko kalteak sortzen ditu langabeziak. 

Norgabeziak. 

NORGABEZIAN 

23 Langabezian sartu berria... 

 A ahalegintzen da ondo bizitzen, baina kosta egiten zaio. 

 B aldi baterako lanari utzi dionaren irrikaz bizi da.  

 C lasai ederrean bizi da, ze egunetan bizi den ere ez dakiela.  

24 Hasieran arnasalditxoa dena agonia izatera iristen da langabetuarentzat; izan ere... 

 A egun guztiak, euri ala eguzki, berdin-berdinak dira.  

 B lanik gabe bizitzen ez dakiela ohartzen da.  

 C kontu korrontea hustu ahala burua galduz doa.  

25 Langabeziak norgabeziak sortzen dituela dio egileak. Zer esan nahi du? 

 A Dirurik gabe, lagunak galdu eta inor gabe gelditzen dela langabetua. 

 B Bere buruarekiko konfiantza galdu eta nor izateari ere utzi egiten diola langabetuak.  

 C Bere izaerari uko eginda, edozein lan onartzeko prest azaltzen dela langabetua. 

A 

Julio Soto, Berria, 2014 (Moldatua)  
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

 

ndoni Tolosa Morau kantari eta zutabegileak 

duela gutxi gogora ekarri zuenez, garai 

batean, «euskal musikarien itzala oraingoa 

baino dezentez handiagoa eta zorrotzagoa» zen 

garaian, Mikel Laboaren eta Benito Lertxundiren 

zaleen artean banatzen zen gure mundu txikia. 

«Muturka aritzen ginen, baita musika kontuetan ere». 

Baten alde egoteak bestearen kontra jartzea ekartzen 

zuen maiz, eta inor gutxi libratu zen patu horretatik. 

Arrazoiak, norberari egokitutakoak. Oskorrik boikota 

jasan zuen taldekideak «espainolistak» zirelakoan, 

eta Laboak berak, gaur egun adostasun erabatekoa 

biltzen badu ere, ikus-entzuleak asaldatu, eta haien 

laidoak eta barreak entzun behar izaten zituen 

Lekeitioak interpretatzen zituenean. 

 Baina 70eko hamarkada hartan inork ez zuen 

Lertxundik bezain jarrera gaiztorik jaso. Hala 

entzuna nion kantari ezagun bati aurretik, eta 

Lertxundik berak berretsi du orain: «Nik badut 

ezaugarri bat agian beste inork izan ez duena Euskal 

Herrian: aldekoak eta kontrakoak berdin izan ditut, 

eta nire kontrarioak aktiboak izan dira. Begiradan 

sumatzen nien, berehala ikusten nuen kontrarioen 

distira begietan». Eta gogoratzen duenez, 1976an 

Donostiako Belodromoan egindako 24 orduak 

euskaraz jaialdian kantatu zuenez geroztik, hurrengo 

hilabeteetan leku guztietan «liturgia berbera» 

errepikatzen zen: ikus-entzuleek, erdibiturik, txaloak 

eta txistuak jotzen zizkioten. «Hori zen moda». Ez 

zuen luze iraun ohitura gogaikarri hark: Zuberoa / 

Askatasunaren semeei disko bikoitzak (1977) aho 

guztiak itxiarazi zituen. Gaur egun, 70 urterekin eta 

22 disko kaleratu ondoren —disko txikiak, 

zuzenekoak eta bildumak barne—, «patriarka 

moduko bat bihurtu naiz, santoi bat», dio Lertxundik. 

Inork ez du zalantzarik bera dela, Laboarekin batera, 

kantagintza modernoaren oin nagusia. 

 Txistuen pasadizo hori Plazer bat izan duk, 

Benito! liburuan (Elkar) jaso dute Pako Aristik eta 

Mikel Markezek. Lertxundik ez omen ditu ohitura 

finkoak maite, baina hainbat urtez, hilero-hilero, 

Markez eta Aristirekin elkartu izan da bazkaltzeko, 

eta, bazkalondoan izandako solasaldi luzeetan, 

sexuaz, politikaz, arraunaz, musikaz, erlijioaz, 

astrologiaz —kartak botatzen ikasitakoa da 

Markez—, mistizismoaz —Osho maisuaren 

jarraitzaile da Aristi—, heriotzaz… hitz egiten zuten. 

Hitz-aspertu horietan esandakoetatik aukera egin eta 

paperera ekarri dituzte Tene Mujika bekari esker 

idatzitako liburu plazaratu berrian. 

 Liburu diferentea da, berezia, gurean ezohikoa 

bederen, hala edukiaren aldetik —ez da biografia bat 

(lehendik ere badira Lertxundiri buruzkoak), «jarrera 

baten kronika» baizik, egileen hitzetan——, nola 

forma hibridoaren aldetik —elkarrizketa, pasadizoen 

kontakizuna, saiakera filosofikoa eta poesia batzen 

ditu, besteak beste, eta autolaguntza liburuen kutsua 

ere badu pixka bat—. Markezek eta Aristik hasieran 

buruan zuten ideia beste bat zen, galdera-erantzunera 

errenditzea solasaldien edukia, baina Lertxundik 

berak behartu zituen horrela egitera: «Bere bizitzan 

sortzaile handia den gizonak sormena nahi zuen 

eragin guregan, eta ez miresmen akritikoa edo mezu-

bilketa takigrafikoa», diote hasierako orrialdeetan. 

Ondorioz, Lertxundiren adierazpenek bi 

solaskideengan izandako eraginaren azalpenak eta 

aitortzak tarte handia hartzen dute liburuan  —oso 

handia, nire iritziz, bigarren zatian, nolabaiteko 

desoreka eragiten baitu—. «Gutako bakoitzarentzat 

bere buruaren ezagutze-bidaia gozatsuak baino ez 

ziren enkontru horiek», dio bikoteak. Miresmenak, 

eta zenbaitetan lilurak ere, blaitzen ditu orrialdeak. 

 «Nik hiltzeari ez diot beldurrik; gainera zerbaitek 

esaten dit oraindik ez dudala hil behar. Oso ondo 

ikusten dudalako naizen izate bizikor, bizkor horrek 

funtzionatzen duela. Horrek funtzionatzen duen 

bitartean, ez daukat hiltzeko arrazoirik». Kantari 

aparta ez ezik, hizlari trebea eta argia denik ezin uka.  

A 

Jon Eskisabel, Berria, 2012 (Moldatua) 

HILTZEKO ARRAZOIRIK EZ 
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Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion  

laukitxoa (A-B-C-D). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

HILTZEKO ARRAZOIRIK EZ 

26 Andoni Tolosa Morau kantari eta zutabegileak, zer dio garai bateko euskal musikari 

buruz?  

 A Garai hartako euskal musikariak, ospe handia izan arren, itzalean bizi zirela. 

 B Mikel Laboa eta Benito Lertxundi zirela garai hartako izarrak.  

 C Ideologia zela eta, hamaika liskar eta haserre izaten zirela musikarien artean. 

 D Gaur bezala, entzuleak kontzertuetan asaldatu eta abeslariak goratu eta adoretu egiten 
zituztela. 

   

27 Benito Lertxundik ere jaso omen zituen entzuleen irainak. Zer dio horri buruz?  

 A Entzuleei begiratzen ziela nor zituen aldeko eta nor aurkako jakiteko.   

 B 24 orduak euskaraz jaialdian parte hartu izanak baretu zuela bere aurkako giroa.  

 C Zuberoara joan ostean, diskoa grabatu behar izan zuela, aurka zituen guztiak isilarazteko.  

 D Kritikak kritika, hala ere, gaur egun, egindako lanak aitortu zaizkiola, eta euskal 

kantagintzaren zutarri bilakatu dela.  
   

28 Plazer bat izan duk, Benito! liburua da... 

 A Benito Lertxundiri gai askori buruz egindako elkarrizketa sorta.  

 B Lertxundiren pentsamendua miresmen handiz  erakusten duen liburu berezia.   

 C edukia eta forma maisuki elkartzen dituen liburu berezia. 

 D Benito Lertxundiren bizitzan barne-bidaia egiteko proposamen miresgarria.  
   

29 Benito Lertxundik ez du hiltzeko arrazoirik. Zergatik? 

 A Barne ahots batek esaten diolako oraindik ere ez duela hil behar.  

 B Osasuntsu ikusten duelako bere burua; bizkor eta indartsu.  

 C Oraindik ere gauza delako den hori izaten jarraitzeko. 

 D Heriotzari beldurrik ez diolako. 

  

30 Zer da Jon Eskisabelen artikulu hau? 

 A Markezek eta Aristik idatziriko liburuaren kritika.  

 B Benito Lertxundiri egindako aparteko gorazarrea.  

 C Andoni Tolosa Morauren artikulu bati emandako erantzuna. 

 D Garai bateko euskal kantagintzaren kronika.  



8 

A eredua  

Amaitzen duzunean: 

 

 Konprobatu ariketetan aukeratu dituzunak erantzun-orrian markatu 

dituzula.   Guztira, 30 item dira: 1-30. 

 

 Sartu erantzun-orria koadernotxo honen barruan eta jaso eskua.                            


