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Liburuaren fitxa 
 

 

Laburpena 
 

Zergatik irakurri liburua 

 

Dumitru errumaniarra da izenez eta jatorriz. Bere kalterako, noski, errumaniarra izatea eta 

lapurra izatea bat egiten dituen gizarte honetan. Haatik, semearentzat inguru hobeago bat nahi 

zuelako ekarri zuen hona Cosmin Petrescu soinujoleak, Danubio bazterreko sorterria utzita. 

Badira urte batzuk Dumitru euskalduna dela hitzez eta bizitzez. Lagunek maite dute, Olatzek 

bereziki. Eta une batez, denak direla Dumitru erabakiko dute… 

Dumitru (Erein, 2014) nobela oso aproposa da migrazioaz eta gizarteratzeaz 

jarduteko, eta gai horiek, gainera, gazteen ikuspegitik jorratzen ditu, eta eskola-giroan. 

Hortaz, ikasleei hurbileko testuinguru bat eskaintzen die nobelak. Dumitruk jatorri 

errumaniarra du, eta euskaldundu egin da eskolan. Lapurreta bat gertatuko da, eta 

Dumitru egingo dute lehen susmagarri. Korapilo horrek egituratzen du nobela, eta 

salaketa horren aurrean ikaskideek, eskolak edo auzokideek hartzen dituzten jarrerak 

dira aipagai. Aurreiritzi sozialez eta arrazismoaz jarduteko aukera ematen du nobelak, 

baita ikaskideen arteko harremanez jarduteko ere, eta baita elkartasunaz jarduteko 

ere.  

Errealismo sozialaren joera lantzen du nobelak, garaiko testuinguruan, eta hortaz, oso 

aproposa da egungo migrazio-politikez jarduteko, edo ikaskideen arteko harremanez 

jarduteko. Gai horiek jorratzeko, gainera, baliabide sinboliko ugari lantzen ditu, eta 

narrazio-egitura sendoa: atal bakoitzaren aurrean, irakurketa sinbolikoa irudikatzen 

duen pasarte bat kokatzen du, Danubio ibaiaren historiaz zein sinboloez diharduena. 

Modu horretara, irakurketa errealista eta irakurketa sinbolikoa tartekatzen ditu, eta bi 

irakurketa-bide horiez jabetzen laguntzen du nobelak, eta baita bi narrazio-maila 

horiek josteko beharraz ere. 

Izenburua: Dumitru 

Idazlea: Koldo Izagirre 

Argitaletxea: Erein 

Argitalpen data: 2014 

Orrialde kopurua: 76 
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Atariko jarduerak 

1. Jarduera. Danubioren zipriztinak 
 

 

 

 

 

Dumitru nobelak protagonista errumaniarra du, eta testuinguru horretan, Danubio 

ibaia ere aipatzen da behin eta berriz. Liburura hurbildu aurretik, talde txikitan, 

Errumaniari eta Danubiori buruzko informazioa bilduko dugu. Taldeetariko bakoitzak, 

honako gai baten inguruko informazioa bilduko du, eta ondoren, talde handian aurkeztuko 

du egokitu zaion gaia: 

 Danubio ibaia (kokapena, luzera, herrialdeak…). 

 Errumania (kokapena, biztanle-kopurua, hizkuntza…). 

 Johann Straussen Danubio urdina (konpositorea, kantu mota, kantuaren letra 

eta mezua…). 

 Pertsona errumaniar ezagunen bat (idazlea, musikaria, kazetaria, kirolaria, 

politikaria…).  

 

 

 

 

 

 

2. Jarduera. Errotzeak eta deserrotzeak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helburuak. Ikasleen jarreran eta aurrezagutzan eragitea: 

- Jarrera: ikasleengan motibazioa eta interesa piztea. 

- Ezagutza soziokulturala: literatur lana ulertzeko baliagarri izan daitekeen 

informazioaz jabetzea: Errumaniari eta Danubioarri buruzko ezagutzan 

sakontzea. 

 

Irakasleentzako baliabideak: 

Danubio ibaia. 
Errumania. 

Johann Straussen Danubio urdina. 
Pertsona errumaniar ezagunak 

Helburuak. Ikasleen aurrezagutzan eragitea: 

- Ezagutza soziokulturala: ikasleengan deserriaren gaiarekiko interesa piztea. 

- Ezagutza literarioa: analogia lantzea eta testu literarioaren arteko loturak 

egiteko gaitasuna lantzea. (testuartekotasuna). 

 

SUSTRAIAK HAN DITUENAK 

Nekez uzten du sorterria 
sustraiak bertan dituenak. 

Nekez uzten du lurra zuhaitzak 
ez bada abaildu eta oholetan. 

Ez du niniak begia uzten 
ez bada erroien mokoetan. 

Nekez uzten du gezalak itsasoa 
ez hareak basamortua. 

Ez du liliak udaberria uzten 
ez elurrak zuritasuna. 

Sorterria nekez uzten du 
sustraiak bertan dituenak. 

 

Joseba Sarrionandia, Izuen gordelekuetan barrena (Bilbo Aurrezki Kutxa, 1981). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://eu.wikipedia.org/wiki/Danubio
https://eu.wikipedia.org/wiki/Errumania
http://www.wikiwand.com/eu/Danubio_Urdina
https://es.wikipedia.org/wiki/100_Grandes_Rumanos
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/?p=685
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Irakasleentzako baliabideak: 

Hona hemen poeman oinarrituriko bi kantu: 
Mikel Laboaren «Sustraiak han dituenak» kantua. Kantautore baten bertsioa da, ahots bakar batek 
kantaturikoa, eta ahotsaren zein gitarraren soiltasunean oinarritzen dute kantua. Poema 
musikatzerakoan tonu malenkoniatsua gorpuzten du.  
Revolta Permanent «Sustraiak» kantua. Rap-elektronikoa egiten du talde honek, eta bi ahotsetara 
kantatzen eta errezitatzen dute testua, oinarri instrumental indartsuan oinarritzen dute kantua. 
Poema musikatzerakoan amorrua eta haserre tonua gorpuzten dute, eta leloen errepikapenean 
oinarritzen dute kantua (batik bat “nekez uzten du sorterria” leloaren errepikapenean). Gainera, 
une batean sorterria= Euskal Herria identifikazioa egiten dute (“nekez uzten du Euskal Herria”). 

Joseba Sarrionandia poema irakurri, eta honako galderei erantzun: 

 

2.1. Konparazio-katea.  Poema honetan, hainbat irudi kateatu dira, eta kateatze horren 

bitartez, irudien arteko konparazioa iradokitzen da, analogia bat eraikitzen du irudi 

guztien artean. 

Lotu itzazu zutabeetako osagaiak, zer osagai erkatzen diren argiago ikusteko. Zer 

ezaugarri partekatzen dute konparazioa egiteko erabilitako osagai guztiek? 

 

 

2.2. Hitzaren kokapenak. Poemaren hasierako bertso-lerroak eta bukaerakoak antzekoak 

badira ere, bada ñabardurarik batetik bestera. Zer alde dago esaldiaren egituran? 

Zentzuan, nolako ñabardura sortzen du alde horrek? 

Bertso-lerro horietako ñabardurak antzemateko, kontuan izan “nekez” adberbiorako 

Euskaltzaindiaren Hiztegiak emandako bi definizio hauek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Sorterriaren imajinarioak. Talde txikitan, gogoeta egin honako galdera hauen 

inguruan, eta ondoren, talde handian bilduko ditugu iritziak: 

─ Bat al zatoz poemak sorterriaz sorturiko irudiarekin? 

─ Sorterrian bizi al zara?  

─ Noiz eta zertarako utzi behar izan duzu sorterria?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sustraiak han dituenak Sorterria 

Zuhaitzak 

Gezalak 

Elurrak 

Liliak 

Udaberria 

Lurra 

Itsasoa 

Zuritasuna 

EUSKALTZAINDIAREN HIZTEGIA 

nekez (1)   

1 adb. Eragozpen edo zailtasun handiz. Erdaraz nekez mintzatzen den artzain 

bat edo beste. Nekezago erortzen da bekatuan maiz  aitortzen dena. Nor dira 

elizan nekezen sartu eta handik lasterren irteten direnak? 

2 adb. (Zerbait gertatzeko aukerez mintzatuz, ia ezin gertatuzkoa dela 

adierazteko). Nekez aurkituko dugu gizon hoberik. Beldur naiz, nekez agertuko 

dela hain luzaroan gorderik egon den misterioa. Nekez hartuko dugu elkar, 

elkarri gibela emanik gabiltzaino. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://www.badok.eus/euskal-musika/mikel-laboa/
https://www.youtube.com/watch?v=GQSFrkyGlws
http://www.badok.eus/euskal-musika/revolta-permanent
https://www.youtube.com/watch?v=PkrXyLGAAfY
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/idazleak/?p=865
http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=nekez&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu&bila=bai
http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=nekez&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu&bila=bai
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Irakurketa ibilbidea 

1. Pasartea. Dumitruren lekukotza  

 

 

 
 

 

Dumitruren idazlana 1 

Lehengo astean ahaztu egin zitzaidan telefono txartela erostea. Txartela deskargatua 

neukan eta dei bat egin behar nion amonari, Errumaniara. Larunbatean hirurogeita hamar urte 

betetzen zituen, eta zoriondu egin nahi nuen. Lasterka abiatu nintzen gure auzoko lokutoriora, itxi 

baino lehen iristeko. Joan-etorria arin egiteko asmoa neukan, baina ez nintzen berehala itzuli 

etxera. Orain zergatik ez nintzen berehala itzuli kontatuko dizuet. 

Izerdituta iritsi nintzen lokutoriora, lasterketa bizia egin nuen. Erosi nuen txartela, hitz egin 

nuen amonarekin, zoriondu nuen eta jakin nuen hobeto zegoela, medikuak esan ziola ez zutela 

ospitalera eramango. Hizketan bukatu nuenean norekin ari nintzen galdetu zidan gizonezko batek 

besotik helduta, gaztelaniaz. Beste eskuarekin poliziaren plaka erakutsi zidan, eta bigarren 

gizonezko bat jarri zitzaidan aurrean, espaloian bertan. Ertzaintzakoak ziren, paisanoz jantzia. 

─ Lasai, Dumitru. Irakur ezazu astiro. Oso hasiera interesgarria da. Intriga giro bat sortu 

duzu. 

Amonarekin ari nintzela esan nien. “Jarri paretari begira!”, eta paretari begira jarri nintzen. 

“Altxa eskuak!”, eta eskuak altxatu nituen. Ostiko bat eman zidaten zangoan, hankak zabaltzeko. 

Katxeatu egin ninduten. Katxeatzen nindutela, inguruko jendearen marmarra entzuten nuen. 

“Hara, mobida dago gaur!”, eta “Gamelu bat, seguru!”, eta “Zer edo zer egiteko garaia zuten!”. 

Lokutorioko beltza ikusi nuen niri begira. Lotsa handia sentitu nuen. Karneta eta telefonoa kendu 

zizkidaten katxeoan. “Non daukazu iphonea?” galdetu zidaten. “Du-mi-tru Pe-tres-cu” irakurri 

zuen ozen, jendeak entzuteko moduan. Nik ez daukat iphonerik, zelular arrunt bat besterik ez 

daukat. “Zergatik sartu zara korrika?”. Zer esan behar nien nik? “Korrika etorri naizelako!”, horixe 

esan nien. “Ez harrotu, hobe duzu” erantzun zidaten, “Nondik etorri zara korrika?”. Etxetik etorria 

nintzela esan nien, beti gaztelaniaz. Eta presa neukala, aita lanetik etorri baino lehen pintatu 

behar nuelako neure gela. Baina ez zidaten kasurik egin. “Non bota duzu iphonea, Du-mi-tru?” 

berriz galdezka, ez nuen ezer ulertzen. “Ez daukat iphonerik, ez dut sekula iphonerik eskuan eduki”. 

Ez nuen ezer ulertzen, benetan, ze hurrengo galdera soinean neukan txamarra beltza ote zen egin 

baitzidaten. Baietz esan nien, beltza zela. Orain jantzia daukadan hau bera zen. Bakarra daukat, 

eta asko maite dut. “Ongi, txamarra beltza, korrikan ihesi…”. Eta bere lagunak orduan “Atxilotuta 

zaude”. Eskuak atzera ekartzeko agindu zidaten. Orduan… Orduan… 

─ Har ezazu arnasa, Dumitru, hartu arnasa sakon. Poliki, poliki Jesarri zaitez nire mahaian. 

Denok gaude apur bat hunkituta. Guri ere komeni zaigu arnasa hartzea. 

Orduan eskuburdinak ipini zizkidaten. Polizietako batek telefonoz hitz egin zuen “Arraina 

sarean daukagu” esanez, eta lokutoriora azaltzeko.  

Koldo Izagirre, Dumitru, Erein, 2014, 22-25. orrialdeak. 

 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza literarioa (1): narrazio literarioetan gorpuzturiko komunikazio-egoerez 

jabetzea. 

─ Ezagutza literarioa (2): narratzailearen eta pertsonaien ahotsak bereizten trebatzea. 

─ Ezagutza literarioa eta soziokulturala: gizartearen ahotsak eta ikuspegiak bereizten 

trebatzea 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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1.1. Dumitruren kontakizuna. Irakurri Dumitru (2014) nobelaren pasarte hau, eta erantzun 

galdera hauei: 

─ Nola mintzo da Dumitru? (bat-bateko ahozkoa, bakarrizketa, irakurketa isila, 

irakurketa ozena…). Pasarteko zer ezaugarritan antzematen duzue hori? Arrazoitu 

erantzuna. 

─ Nori mintzo zaio Dumitru? Pasarteko zer ezaugarritan antzematen duzue hori? 

Arrazoitu erantzuna. 

─ Non ari da hizketan Dumitru? Pasarteko zer ezaugarritan antzematen duzue hori? 

Arrazoitu erantzuna. 

─ Zer gertaera kontatzen du Dumitruk? Laburtu hiruzpalau lerrotan gertaera hori. 

 

1.2. Narrazioaren ahotsak. Pasarte honetan Dumitruren ahots nagusiaz gain, izan badira beste 

pertsonaia batzuen ahotsak ere.  

─ Dumitruz gain, zer pertsonaiaren ahotsa gorpuzten da? Azpimarratu pertsonaia 

horien ahotsak, kolorez bereizi pertsonaia bakoitza.  

─ Zer pertsonaiaren ahotsa kokatzen da Dumitruren narraziotik kanpo? Zer 

pertsonaiaren ahotsa kokatzen da Dumitruren narrazioaren barruan?  

─ Pertsonaien ahots horiek Dumitruren narrazioaren barruan txertatzean, zer estilo-

mota erabili da? (estilo zuzena, elkarrizketa, zehar estiloa, bakarrizketa).  

 

1.3. Gizartearen ahotsak. Pertsonaia horien hitzen bitartez, gizartearen hainbat ahots ere 

ekarri dira testura: 

─ Gizartearen zer ikuspegi gorpuzten du ahots horietariko bakoitzak? 

─ Dumitrurengan, zer emozio sorraraziko du ahots horietariko bakoitzak?  

  

PERTSONAIEN AHOTSAK 

Pertsonaien ahotsak modu hauetara txerta daiteke narrazioan: 

Estilo zuzena: norbaiten hitzak eta ideiak zuzenki adierazten ditu solas edo estilo mota 

horrek; hala, (ahozko) bakarrizketa edo elkarrizketa bidez, ahozkotasuna imitatuz, testua 

biziago irudiarazteko erabiltzen da.  

Elkarrizketa: estilo zuzenaren aldaera mota bat da, bi pertsonaien arteko solasaldia bere 

horretan kontatzen denean, alegia, ahozko moldeari jarraituz. 

Zehar estiloa: pertsonaien hitzak kontalariak ematen ditu aditzera; menpeko esaldien bidez 

ematen ditu eta hirugarren pertsona da adierazpidea.  

Bakarrizketa: testu bateko pertsonaia batek, solaskideen erantzunik espero gabe, bere 

pentsamendu, gogoeta eta sentimenduak kanporatzen dituenean bakarrizketan diharduela 

esaten da. Pertsona bakar batek bere buruarekiko eginiko solasa da, beraz.  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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2. Pasartea. Danubioaren itzalak  
 

 

 

 

 

 

 

Danubio ez da urdina 

Eguerdi, eguzkiak espaloia epeltzen duen tenorea. Eguerdi eta eguzki ez ezik, larunbata, 

urriaren aurrenekoa. Sakelak ez bero, baina bai epel samar, ez hotz behintzat, irten gaitezen 

aperitiboa hartzera diote herritarrek, iritsiko da hilaren azkena eskasean ibiltzeko. Irten gaitezen, 

musika daukagu gainera, zuzeneko musika, gure Cosmin. Eslovenian ikasi zuen polka bat ari da 

interpretatzen, malenkoniatsua, sentimendu handiarekin. Atzamarrak baldar baina, moldatzen da 

pozak eta tristurak sentiarazten. Esker oneko entzuleak ditu, isiltasuna apurtuko duen edozer 

maite dute. 

Bezero batzuk inguratu zaizkio, edaria eskuan, jotzen ari den aldameneko kafetegitik. 

Bikoteak dira, festarako edo ezkontza baterako moduan jantziak. Arropan gastatzeko desenkusa, 

aldian behin egin beharreko erokeria. Gizonezkoetako bat hizketan hasi zaio musikariari, 

interpretatzen ari dena besteoi dastatzen utzi gabe. 

─ Barkatu, joko al zenuke Danubio Urdina? 

Eta hamar euroko bilete bat erakutsi dio. 

Musikariak eten egin du bere lana, astiro, esku-soinuak hauspoan zeukan arnasa hustu arte. 

─ Danubio ur-di-na? 

Bikote batzuk entzuten ez dugun baltsean hasi dira espaloian, edari zipriztinak jaurtiz. 

─ Danubio Urdina. Da-nu-bio A-zul. Vals. Dantza. Bailar. 

Triste entzun die musikariak. 

─ Danubio no azzurro. 

Harritu egin dira bikoteak, utzi egin diote musikarik gabe dantzatzeari. 

─ Dunărea este neagră! Danubio nero! 

Barrezka hasi dira bikoteak. 

─ Danubio gaiztoa! 

Bikoteak barrezka eta soinujolea kopetilun. 

─ Ez jarri horrela, gizona! Jo ezazu bals bat! 

Hogeiko biletea eskaini dio beste batek. 

Baina soinujoleak goratu egin du ahotsa dantzazaleengana. 

─ Danubio no azul! Danubio no azul! 

Jantzi garestietan mozorro dauden dantzazaleen artean emakume xahar bat azaldu da bere 

poltsarekin, pauso motelean. Merkatutik dator Felisa arrandegiko poltsa zuri batekin. 

─ Dunărea a luat vaca bunicului meu, a luat casa noastră, cartierul nostru… Dunărea este 

rea! 

Eskusoinuaren hauspoa hustu den bezala hustu zaizkio birikak musikariari hasperen ahul 

batean, esan beharrekoak esanda lo hartu edo kordea galdu izan balu bezala. Espaloikoak zer egin 

ez dakitela geratu dira Cosmini begira, Felisak ere ez daki gizona nola kontsolatu. Hori besterik ez 

du konprenitu, gizajoak nahigabe handiren bat daukala barruan. 
Koldo Izagirre, Dumitru, Erein, 2014, 15-17. orrialdeak. 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza literarioa (1): narrazio literarioetan gorpuzturiko komunikazio-egoerez 

jabetzea. 

─ Ezagutza literarioa (2): narratzailearen eta pertsonaien ahotsak bereizten trebatzea. 

─ Ezagutza literarioa eta soziokulturala: gizartearen ahotsak eta ikuspegiak bereizten 

trebatzea. 
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2.1. Eskusoinuaren doinuak. Eskusoinuaren doinuek plaza betetzen dute, eta herritarren 

aldartean eragina dute: 

─ Nolako aldartea gorpuzten dute polkaren doinuek? 

─ Danubio urdina balsak emozio kontrajarriak sortzen ditu pasarte honetako 

pertsonaiengan. Nolako aldartea sorrarazten du dantzazaleengan Danubio urdina balsak? 

Nolako aldartea sorrarazten du Cosminengan Danubio urdina balsak? 

─ Cosmin soinujoleak uko egingo dio Danubio urdina balsa jotzeari, sorrarazten dio aldartea 

ez duelako gustuko. Izan ere, eskusoinuaren doinuek eta Cosminen aldarteak bat egiten dute, 

eskusoinuaren aireak eta Cosminen arnasak bat egiteraino. Pasarteko zer irudik gorpuzten 

du ondoen bat egite hori? 

 

2.2. Danubioren oihartzunak. Danubio urdina balsak Danubio ibaiaren oihartzunak 

dakartza. Pertsonaia guztiek, ordea, ez dute Danubio ibaiarekiko harreman bera: 

─ Norentzat da Danubio irudi urrun eta sinboliko hutsa? Norentzat da Danubio irudi hurbil 

eta erreala? Arrazoitu erantzuna. 

─ Zergatik dio Cosminek Danubioa ez dela urdina?  Zergatik dio Cosminek Danubioa beltza 

dela? (“Dunărea este neagră!”). 

 

2.3 Koldo Izagirreren literaturgintza. Koldo Izagirre (Pasaia, 1953) idazlearen 

literaturgintzaren inguruko ezaugarriak irakurri, eta bilatu ezaugarri horiek Dumitru 

(2014) nobelaren pasarte hauetan, eta adibide zehatzak azpimarratu pasarteetan: 

 

Koldo Izagirre: 

literaturgintzaren ezaugarriak 

Dumitru (2014): 

nobelaren ezaugarriak 

Gai sozialak jorratu ohi ditu, batik bat langile-

jendearen edo jende xehearen gatazkak ditu 

aipagai. 

 

 

Eremu publikoetan jarri ohi du arreta, 

eguneroko bizimoduari edo eguneroko keinu 

txikiei indarra emanez. 

 

 

Pertsonaia askoren ahotsak bildu ohi ditu 

narrazioetara, pertsonaien ahots-sareak sortu 

ohi ditu, gizarteko ahots ugariri lekua eginez. 

 

 

Pieza txiki ugariz osaturiko nobelak osatu ohi 

ditu, puzzle baten modura eraiki behar 

direnak. 

 

 

OHARRA: galdera hauei erantzuterakoan, gogoan izan errumanierazko esaldi hauek honako 

hau adierazi nahi dutela, gutxi gorabehera: “Dunărea a luat vaca bunicului meu, a luat casa 

noastră, cartierul nostru… Dunărea este rea!” > “Danubiok nire aitonaren behia eraman zuen, 

gure etxea, gure auzoa… Danubio gaiztoa da!”. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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3. Pasartea. Dumitru-ko mundu sinbolikoak 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arrunt xumea duzu istorio hau. Arrain bat dauka protagonista. Urrun samarreko ibai handi 

batekoa da, baina bera ez da handia. Arrain txikia da. Oraindik hazten ari da, izugarri luzatuko ez 

bada ere. Ez luke handia izan nahi. Arrunta izateko asmoa du, beste asko bezalakoa. Baina beste 

asko horiekin gauza handiak egin ditzakeela uste du. Urak garbitu, adibidez. Edo ibaia idorteak 

jendea hiltzen duen leku mortuetaraino eraman. 

 

 Koldo Izagirre, Dumitru, Erein, 2014, 7. orrialdea. 

 

Arrainak uretan bizi dira, hori badakigu. Harri azpian dute gordelekua, hori ere ikasi genuen. 

Arrain txikiak ez du harri puska handirik behar, hori begi bistakoa da. Mendietako elurrak urtu 

eta ibaika datoz ordokirantz udaberrian, ibaiak handituz eta uholdeak sortuz. Zurrunbilo gogor 

horietan, harri txikiak porrokatzen ditu aurrena korronteak. Alferrik ikasi du igeri arrain txikiak: 

uraren trumilak hor nonbaiteko basatzaraino eramango du. 

 

Koldo Izagirre, Dumitru, Erein, 2014, 19. orrialdea 

 

 

3.1. Dumitru (2014) nobelak, atal bakoitzaren hasieran, arrainen inguruan aritzen den pasarte 

sinboliko bana du. Irakurri lehen bi ataletako pasarte hauek, eta erantzun galderei: 

 

 “Dumitruren idazlana 1” pasartea irakurri ondoren, zure ustez, nor da arrain hori? 

“Dumitruren idazlana 1” pasarteko zer esaldik laguntzen digu lotura sinboliko hori 

egiten? Azpimarratu esaldia eta arrazoitu erantzuna. 

 

 Bi pasarte sinboliko hauen irakurketa egin ezazu: zer adierazi nahi dute irudi 

hauek? 

a) “urak garbitu”.  

b)  “ibaia idorteak jendea hiltzen duen leku mortuetaraino eraman”.  

c) “harri txikiak porrokatzen ditu aurrena korronteak”. 

d) “alferrik ikasi du igeri arrain txikiak”. 

e) “uraren trumilak hor nonbaiteko basatzaraino eramango du”. 

 

 

 

  

Helburuak Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza literarioa (1): testu literarioetan garaturiko sinboloez jabetzea. 

─ Ezagutza literarioa (2): narrazioaren gertakarien eta osagai sinbolikoen arteko 

harremanez jabetzea. 

─ Ezagutza literarioa eta soziokulturala: gizartearen ahotsak eta ikuspegiak bereizten 

trebatzea. 

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

1. Poematik egunerokora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmen Uriberen poema irakurri ondoren, idatz ezazu narrazio bat magrebtar 

horietariko baten ahotsetik. Alegia, magrebtarrak egunerokoan pasarte hori nola kontatuko 

zuen irudika ezazu. Horretarako, har ezazu eredu gisa Dumitruren idazlanaren pasartea. 

 

2. Narraziotik kazetaritza testura 
 

 

 

 

 

 

 

Dumitru nobelaren istoriotik abiatuz, sor itzazue bi kazetaritza-testu hauek, talde 

txikitan: 

─ Albistea. Dumitruren atxiloketaren inguruko albiste laburra idatzi. 

─ Iritzi-artikulua. Jar zaitezte Dumitruren ikaskideen lekuan, eta idatz ezazue iritzi-

artikulu bat, Dumitruren egoeraren berri emanez, egunkarian argitaratzeko 

helburuarekin. 

SUPERMERKATUAN 
Bonbardaketak hasi direla jakin arren 

ez dut aparteko zalapartarik antzeman 

supermerkatuan. Jendeak ez ditu gurdietan 

esnea, patatak, arrautzak eta olioa pilatu. 

Ordaintzeko ilarara heldu orduko 

kutxazainaren berriketari irribarre egin dio 

nire aurreko gizonak: «Egunon». 

Bi magrebtar sartu direnean 

eurei begira geratu gara denok. 

Zalaparta bat-batean: poltsa apurtu 

zaio gizonari, eta firrilaka joan dira fruituak. 

Madari mailatuen zauriak ezin dira itxi. 

 

Kirmen Uribe, Bitartean heldu eskutik, Susa, 2001. 

 

1981). 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─  Jarrera: sormenerako grina sustatzea. 

─ Ezagutza literarioa: narratzailearen eta ahots narratiboen ezaugarriez jabetzea. 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza linguistikoa: testu-generoen ezaugarriez jabetzea (albistea eta iritzi-

artikulua). 

─ Ezagutza literarioa: pertsonaia literarioen nortasunean zein egoeran barneratzeko 

gaitasuna. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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3. Collagea, sormenerako bide 
 

 

 

 

 
 

Talde txikitan, ondorengo poemetako pasarte batzuk hartu eta nahi bezala zatikatu. 

Dumitru nobelako esaldi-zatiak ere zatika itzazue. Poema-zati eta nobela-zati horiek josteko 

collage teknika erabil ezazue, eta poema berri bat osatu. Idatziko duzuen poemaren bitartez, 

Dumitruren istorioa irudikatzen ahalegindu zaitezte. 

Hona hemen collage teknikaren definizioa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUSTRAIAK HAN DITUENAK 

Nekez uzten du sorterria 
sustraiak bertan dituenak. 

Nekez uzten du lurra zuhaitzak 
ez bada abaildu eta oholetan. 

Ez du niniak begia uzten 
ez bada erroien mokoetan. 

Nekez uzten du gezalak itsasoa 
ez hareak basamortua. 

Ez du liliak udaberria uzten 
ez elurrak zuritasuna. 

Sorterria nekez uzten du 
sustraiak bertan dituenak. 

 

Joseba Sarrionandia, Izuen gordelekuetan barrena (Bilbo Aurrezki Kutxa, 

1981). 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Sormenerako eta irudimenerako grina piztea. 

─ Sormen-teknikez jabetzea (collage). 

─ Poemaren osagaiak identifikatzea eta poema-egitura berriak sortzea. 

 

COLLAGE (fr. collage , itsaste lana) Arte plastikoetan garaturiko teknika bati emandako deitura, 

hots, hainbat ekai (papera, tela zatiak, metalak...) material euskarri batean itsastea, egitura 

askeak sortuz. XX. mendean hasi zen erabiltzen teknika hori pintura eta eskultura arloan, eta 

literaturan ere aplikatzen hasi zen kontzeptu bera, lehenagotik sortuak zeuden testuez baliatuz, 

aipamen nahiz zehar-aipamen edo alusioak elkartuz, baina haien iturriak aipatu 

gabe. Collagearen helburua zati horien bidez obra berria eta iradokitzailea sortzea da, estetikoki 

erakargarria izango den konposizioa eraikitzea eta, aldi berean, aurreko obra horien balore 

aitortuak desmitifikatzea. 

Literatura Terminoen Hiztegia, Euskaltzaindia, 2008 

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

 

 

 

 

 

Hurrengo bi pasarteak nobela edo narrazio literarioetatik bildu ditugu, eta deserriaren 

esperientziez dihardute. Pasarteak irakurri, eta erantzun ondorengo galderei: 

 Deserriaren esperientzia bizi izan dute narrazioetako pertsonaia 

guztiek. Nola deskribatzen da deserriaren esperientzia? Nolako 

sentimendua adierazten dute? 

 Zer da sorterria narrazioetako pertsonaientzat? 

 

 

NEREAK EZ DIREN HAUETATIK 

 

Nereak ez diren hauetatik  

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 

lortu nahi nuke 

  

Biribiltasunean 

sendotasunean 

haitzaren gainean 

a 

e 

i 

o 

u 

berri bat esan nahi nuke. 

 

Amaia Lasa, Poema bilduma, Herri gogoa, 1971 
 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza soziokulturala: deserriaren inguruko ertzak ezagutzea. 

─ Ezagutza literarioa: testu literarioen arteko loturak egiteko gaitasuna 

lantzea (testuartekotasuna). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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… aitak esan zidan oso bidaia polita egingo genuela, Puerto Cabellotik Barcelonaraino; 

anai-arrebok pertsonalki berak gomendatuta gindoazela, itsasontziko kapitain eta aitatxo 

elkarrekin ikasketak eginak zirelako, eta lagun onak… ez nuen ulertzen, ordea, zergatik bidaltzen 

gintuzten bakarrik; beti elkarrekin egin baikenituen ordurarteko bidaiak, ez baikinen inoiz 

banatu; burura etorri zitzaizkidan gauzak! …, pentsatu ere egin nuen gurasoek bere aldetik egin 

nahi zituzten planetarako geuk enbarazu egiten ote genien! ... haur baten buruak ere pentsatzen 

baitu! … eta nire adorearen beherakadetako estuasunean itota sentitu nintzen batean esan nien 

negar bizian ez nuela neuk bidaia hori inola ere egin nahi! Nire aita oso samurra zen, nire ama 

baino sentiberago eta ahulagoa ere izan zitekeen honelakoetan, baina oraingoan nirekin zorrotza 

izan zen oso, harritu ninduen bere fermutasunak: bidaia erabakia zegoen, paperak bideratuta eta 

dagoeneko kapitainarekin dena atondua. Adierazi nizkion izuak ausartarazi ninduen!, 

itsasontziari beldur izugarria niola… bidaia osoari! … eta ezagutzen ez nituen leku eta jendeari!, 

denari niola beldur espantagarria… “Ez zara mareatuko, kapitainen alabak ez baitira 

mareatzen”…, esan zidan aitatxok, nireari erantzun gabe, eta begiak lauso tristetutan, nire antsiaz 

nahigabeturik!, “Frantziatik etorri ginenean ere gogoratzen zara, ez zinen mareatu, eta orain, 

handiago zarenean, gutxiago!... Ez al da egia?”. 

Neuk esan nion orduan bidaia hura elkarrekin egin genuela… 

Ez zidan ezer esan. 

Eta nik neuk hartu nuen min, aitatxo isilarazi nuelako. 

 

Martin Ugalde, Itzulera baten historia, Elkar, 1990, 29-30. Orrialdeak 
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Amari galdetu nionean zergatik joan behar nintzen itsasontzi hartan, “lasai, hiru hilabete 

barru hemen egongo zara berriro” esan zidan. Bere erantzuna ez zen nahikoa izan eta oraindik 

izututa nengoen, baina ulertu nuen ezin nuela galdera gehiago egin. Amaren aurpegiak hori 

adierazten zidan. Isiltzeko. Badakit amak nire onerako hartuko zuela erabaki hura ziurrenik. 

Baina inoiz ezin izan nion galdetu, eta beraz hipotesiz betetako azalpenak baino ez ditut 

herrestatu nire bizitzan zehar.  

Haurrak abandonatzen dituzten gurasoek une horretan zer sentitzen duten irakurri dut. 

Kulpa, ezintasuna, negazioa, mina, errespontsabilitate eza, zuloa, hil nahia. Urteen poderioz ere ez 

omen dira desagertzen sentimendu horiek. Pertsona berri bat sortzen da, lehen zenari horiek 

guztiak gehitua. Baina ama edo aita izateari ez dio batek inoiz uzten.  

Doris Lessing idazlea Iranen jaio zen baina Rhodesian bizi izan zen urte askotan. Han 

ezagutu zuen bere lehenengo senarra eta bi haur izan zituzten elkarrekin. Bertako egoera 

politikoa eta batez ere boterean zeuden zuriak bertakoekin erakusten zuten arrazakeria 

arbuiatzen zituen. Gorroto zuen Afrika kolonialeko bizitza hura, zuri bihozgabeek eskrupulurik 

gabe dominatzen zuten bertako jendea. Bere ingurukoen jarrera horiek egunero ikusi behar 

izateak deseroso jartzen zuen Lessing, eta zoriontsuago izango zen beste leku batean bizi beharko 

lukeela pentsatzen zuen. Bera bezala pentsatzen zuen jendea topatu zuen partidu komunistan. 

Komunismoaren nirbana batean sinesten zuten partiduko kideek, eta Lessing horrek harrapatu 

zuen. Bere senarra eta haurrak atzean utzi zituen gizarte berri bat sortzeko utopiarengatik. 

Lessingen lanetan boterearen inguruko terroreak eta emakume izatearen ahuldade eta 

trabakazaltzen dira.  

Ez nion amari inoiz galdetu zer sentitu zuen ni barku hartan uztean. Nik ez dut haurrik izan. 

Ez dut inoiz antzeko sentimendurik izango. Abandonu mota ezberdinak daude. Doris 

Lessingenaeta nire amarena adibidez.  

Garazi Goia, Txartel bat (des)herrira, Elkar, 2013, 34-35. 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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