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Laburpena

Estatu Batuetako hegoaldeko herri txiki bateko biztanleen erretratua, euren bizimoldea eta
sinesmenak. Kontaketaren ardatz gisa haur batzuen abenturak hartu dira, hilketak eta altxor
baten aurkikuntza, besteak beste zibilizazioaren mugaren bi aldeetan garatzen da istorioa, erdi
basati
diruditen
haur
batzuen
haragitan.
Liburua Hogeita hamabost atalez osatua dago. Akzioak hari bat baino gehiagori jarraitzen dio
eta pertsonaiek ezaugarri psikologiko aberatsak erakusten dituzte. (Galtzagorri Elkartea)
Narrazioak ñabardura asko eskaintzen ditu eta kontaketa luzea, pisua gerta liteke gaur egungo
moldeetara ohitutako irakurleentzat.

fg

Zergatik irakurri liburua
Adiskidetasunari buruzko abenturazko liburua dugu honakoa, klasikoa, gaztetxoekiko
konplizitatez betea: hizkera, bihurrikeriak, Mississippi ibaiak eskaintzen duen eszenategi
arriskutsu eta miresgarria… Luzera izan daiteke traba, baina itzulpena du alde, izan ere Iñaki
Mendiguren eta Sarah J. Turtleren itzulpena bikaina baita -Guillermo Gonzálezen marrazkiak
bezala, egia esan-. Nobela klasiko baten ezaugarriak aztertzearekin batera, pertsonaien
abentura gogoa eta etika eztabaidai pizgarria gerta daiteke, aukera ere eman dezake orduko giro
soziala aztertzeko… Kapituluak eredu hartuta, gaur egungo bi gazteri buruzko paralismoa egin
daiteke eta ikasleei idazlanetan horixe eskatu.
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Atariko jarduerak
1. Jarduera.
Egileari buruzko informazioa liburuaren testuingurua —garaia, harrera…— bilatu, eta gelara
ekarri..

Pasarteak eta jarduerak
1. Pasartea ( 4. or.) irakurri ondoren
a. Aukera
Irakurketa dialogikoa:
Klasean irakurri testua eta bakoitzak aukeratu zati esanguratsu bat edozein arrazoirengatik:
identifikatuta sentitzen zarelako, gustuko izan duzulako edo kontrakoa; oroitzapenen bat
piztu dizulako… Taldeka jarri eta bakoitzak, banan-banan, ozen irakurri aukeratutako zatia
eta azaldu aukeraketaren zergatia: azalpena amaitu arte ezin da jarduna moztu,
amaitutakoan taldekideek iruzkinen bat egin dezakete zati horrek eragindakoaz.
Bakarrizketa (azalpena) txiki antolatu bat egin ahoz.

b. Aukera
Identifikazioak:
b.1. Gogoratzen duzu noiz eta nola erori zitzaizun lehen hortza? Zer egiten zenuen hortz
bat erortzen zitzaizunean? Kontatu taldekideei.
b.2. Asmatu duzu inoiz eskolara ez joateko trikimailurik? Kontatu taldean (ez diogu inori
esango) eta taldekideen artean aukeratu bat, aukeratu talde ordezkaria eta kontatu talde
osoaren aurrean (bitxiena, ausartena, barregarriena…)
b.3. Binaka jarrita, batek Huckleberryren deskripzioa irakurri eta besteak marraztu.
b.4. Zein astegun duzu nahiago? Ados al zaude Tomen iritziarekin?

2. Pasartea (5.or.) irakurri ondoren
1. Jarduera
Errepara iezaiozu bi lagunen arteko solas moduari (hika/hitanoa). Erabiltzen duzu zuk,
norekin hitz egiteko? Eta zure inguruan? Saiatu zati horiek zuka jartzen.

2. Jarduera
Beldurrezko egoerak edo filmak gustuko dituzu? Joango zinateke gauez hilerri batera? Hartu
duzu parte noizbait beldurrezko egoeraren batean? Kontatu taldean —edo idatziz.
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3. Pasartea (6. or.) irakurri ondoren
1. Jarduera
Asmatu eta labur idatzi zer gertatu den eta zergatik denek pentsatu duten Tom eta Huck
hilda zeudela. Taldeka elkarren hipotesiak irakurri eta aukeratu onena.

2. Jarduera
Hil ondoren hildakoaren gauza onak edo bertuteak baino ez dira esaten. Kokatu esaldi hau
testuan eta eman zure iritzia, adibideren bat ezagutzen baduzu, primeran.

3. jarduera
Hiru atalak irakurritakoan zein motatako liburua dela esango zenuke? Zein generotakoa?
Arrazoitu erantzuna

4. jarduera
Zeintzuk dira gustukoen dituzun liburu motak abenturazkoa, amodiozkoa, historikoa,
zientia fikzioa, errealismo soziala,....?
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1. PASARTEA
Astelehen goizean Tom Sawyer zeharo lur jota zegoen. Astelehen goizetan beti egoten zen hala,
berriro hasten zelako sufrimendu geldoko beste aste bat eskolan. Normalean egun haren hasieran
pentsatu ohi zuen hobe izango zela tartean jaiegunik ez egotea, zeren eta gero berriro gatibualdira
eta katepera itzultzea askoz gorrotagarriagoa gertatzen baitzen.
Tom etzanda zegoen gogoetan. Handik laster bururatu zitzaion nahiago zuela gaixo egon; hala
etxean geratu ahal izango zen eskolara joan gabe. Bazuen aukera txiki bat horretarako (…) Goiko
aurreko hortzetako bat mugitu egiten zitzaion. A zer zortea! Intzirika hasteko zorian zegoen (…).
—Hara, zure hortza! Zer gertatzen zaio hortzari? —galdetu zion izeba Pollyk.
—Bat mugitu egiten zait, eta ikaragarrizko mina ematen dit.
—Tira, tira, ez hasi berriro ere aieneka, e? Zabaldu ahoa. Bai, zure hortza mugitu egiten da,
baina ez zara hilko horregatik. Mary, ekardazu zetazko haria eta sukaldeko ilinti bat.
Esan zion Tomek:
—Oi, izeba, mesedez, ez iezadazu atera. Ez dit jada minik ematen. Hil nadila, min ematen badit.
Mesedez, ez egin hori, izebatxo. Ez dut etxean geratu nahi eskolara joan gabe.
—A, ez? Ez duzu nahi? Hortaz, iskanbila hau guztia eskolara joan gabe etxean geratzea eta
arrantzara joatea pentsatu duzulako izan da? Tom, Tom, nik zu ikaragarri maite zaitut, eta zuk
ahal duzun guztia egiten duzu nire bihotz zaharra apurtzeko zure zentzugabekeriez.
Hortzetarako tresneria prest zegoen jada. Andre zaharrak zetazko hariaren mutur bat Tomen
hortzari lotu zion korapilo batez eta beste muturra ohearen posteari. Orduan ilintia hartu eta batbatean mutikoari aurpegian sartu zion ia. Berehala hortza zintzilika geratu zen ohe postetik
dilindan.
Baina atsekabe guztiek dute beren saria. Gosaldu ondoren Tom eskolara bideratu zenean, mutil
guztien inbidia sortu zuen, zeren eta goiko hortz ilaran zeukan hutsuneak era berri eta miresgarri
batean txistua botatzeko aukera ematen baitzion. (…)Handik laster, Tomek herriko paria
gaztearekin topo egin zuen, herriko mozkorraren semea zen Huckleberry Finn-ekin, alegia.
Huckleberry bihotzez gorrotatzen zuten eta haren beldur ziren herriko ama guztiak, alferra,
legegabea, arrunta eta gaiztoa zelako, eta beren haur guztiek Huckleberry izugarri miretsi, haren
konpainia debekatua atsegin izan eta hura bezalakoak izatera ausartu nahi zutelako. Tom ere
mutiko errespetagarriak bezalakoa zen, alegia, Huckleberryren legegabe izaera erakargarriaren
inbidia zuen, eta harekin jolasean ez ibiltzeko agindu zorrotza zuen. Beraz, aukera zuen
bakoitzean jolas egiten zuen harekin. Huckleberry beti ibiltzen zen gizon helduek bazter utzitako
jantziekin, beti loretsuak eta zarpailtsuak. Kapela oso hondatua zeukan eta puska handi bat falta
zitzaion hegaletik; jaka, halakorik erabiltzen zuenean, ia orkatilaraino iristen zitzaion eta
atzealdeko botoiak bizkarrean oso behera izaten zituen; tirante edo galtza-uhal bakar batek
eusten zien prakei; praken atzealdea hutsik zegoen poltsa bezala zintzilikatzen zitzaion; praken
zango listuak, ez bazituen gora biltzen, hautsetan arrastaka erabiltzen zituen.
Huckleberry hara eta hona ibiltzen zen, gogoak ematen zion bezala. Eguraldia ona zenean
atondoetan egiten zuen lo eta euria egiten zuenean, hutsik zeuden upeletan; ez zeukan eskolara
edo elizara joan beharrik edo inori 'nagusi' esan beharrik edo inork agindutakoa egin beharrik;
arrantzara edo igeri egitera berak nahi zuenean eta nahi zuen lekura joan zitekeen, eta komeni
zitzaion bezain luze egon; inork ez zion borrokan egitea debekatzen…
Mark Twain, Tom Sawyer-en abenturak, Klis-klasikoak, 2012, 49-52.orrialdeak
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2. PASARTEA
Hilerria Mendebaldeko antzinako horietakoa zen. Muino baten gainean zegoen, herritik
kilometro pare batera. Hesi korrokoil batez inguratua zegoen, gune batzuetan barrurantz
okertzen zena eta beste guztietan kanporantz, baina zuzen inon ez zegoen. Belarrak eta belar
txarrak oparo zeuden hilerri osoan. Hilobi zahar guztiak hondoratuta zeuden, eta ez zegoen hilarri
bakar bat ere han; hilobi gainetan pipiak jotako oholak kili-kolo zeuden, euskarri bila makurtuz
eta batere aurkitu gabe. Urliaren 'oroimenez' egon zen han margotuta noizbait, baina jada ez
zegoen ezer irakurtzerik haietako gehienetan, ezta argirik egon izan balitz ere.
Haize ahulak ulu egiten zuen zuhaitzen artean, eta Tom beldur zen ez ote ziren hildakoen
arimak izango, gogaitzen zituztelako kexu. Mutilek gutxi hitz egiten zuten eta ahopean bakarrik,
garaiak eta lekuak han nagusiturik solemnitateak eta isiltasunak arima zanpatzen zielako. Bila
zebiltzan lur-meta berria aurkitu zutenean, multzoan zeuden hiru zumar handiren babespean
ezkutatu ziren hilobitik gertu (…).
—Entzun!
Bi mutikoek buruak makurtu zituzten, ia arnasarik hartu gabe. Hilerriaren beste muturretik
ahots motel batzuen hotsa iritsi zitzaien.
—Begira! Begira han! —Tomek isilka—. Zer da hura?
—Arima-argiak. Oi, Tom, ikaragarria duk hori.
Irudi lauso batzuk hurbildu ziren ilunpetan, latorrizko argiontzi zahar bat kulunka zutela, eta
hark lurrean argiune txiki pila egiten zuen. Handik laster, Huckleberryk hotzikara batez
murmurikatu zuen:
—Deabruak dituk, ziur. Hiru, gainera! Ene Jainkoa, Tom, gureak egin dik! Badakik errezatzen?
—Saiatuko nauk, baina ez izan beldur. Ez zigutek ezer egingo. 'Lotan ere, Jauna, izan nazazu
beti babespean, nik…'.
—Ixo!
—Zer da hori, Huck?
—Gizakiak dituk! Bat behintzat, bai. Batek Muff Potter zaharraren ahotsa dik.
—Ez, ezinezkoa duk, ezta?
—Ba, bai, ziur nagok. Zirkinik ere ez egin hik. Ez duk behar bezain buruargia gu hemen gaudela
ohartzeko. Edanda egongo duk, beti bezala… mozkorti txatxu hori!
—Konforme, isil-isilik egongo nauk. Orain gelditu egin dituk. Ezin ditek aurkitu. Bazatozak
berriro. Hurbil zeudek orain. Urrutixeago berriro. Hurbil. Oso hurbil! Zuzen zabiltzak orain. Aizak,
Huck, ezagutzen diat ahots horietako beste bat: Joe Indioarena duk.
—Bai, bera duk… mestizo hiltzaile hori! Askoz ere nahiago nikek deabruak izango balira.
Zertan ote dabiltza?
Xuxurlak erabat isildu ziren orain; hiru gizonak hilobira iritsi eta mutikoen gordelekutik urrats
gutxira zeuden.
—Hementxe zagok —esan zuen hirugarren ahots batek; eta argiontzia zekarrenak goratu eta
Robinson doktore gaztearen aurpegia argitu zuen.
Besteek marmarka erantzun eta zuloa egiten jarraitu zuten. Aldi batez ez zen beste hotsik
entzun palen karraska-hotsa baizik, beren zama, lurra eta harkaskarra, husten zutenean. Oso
monotonoa zen. Azkenean, palak hilkutxaren kontra jo zuen, zuraren kontra hots motel bat eginez,
eta beste minutu baten edo biren buruan gizonek aterata zuten zulotik kanpora. Palekin estalkia
behartu zioten, gorpua atera eta lurrera bota zuten zakar. Hodeien atzetik ilargia agertu eta
gorpuaren aurpegi zurbila erakutsi zuen.
Mark Twain, Tom Sawyer-en abenturak, Klis-klasikoak, 2012, 72-74.orrialdeak
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3. PASARTEA
Biharamun goizean, igandeko eskola ordua bukatu zenean, kanpaia hiletakoa hasi zen jotzen,
ohiko eran dilin-dalan egin ordez. Oso igande isila zen, eta hots goibel hark bat zetorrela ematen
zuen izadian zegoen isiltasun gogoetatsuarekin. Herritarrak biltzen hasi ziren, une batez atarian
egoten zirelarik gertakizun tristeaz xuxurlaka egiteko. Baina eliz barruan ez zegoen xuxurlarik;
aulkietan esertzen ziren emakumeen soinekoen fru-fru ilunak soilik hausten zuen hango isiltasuna.
Inork ez zuen gogoratzen noiz egon zen elizatxo hura orduan bezain betea. Azkenean pixka batean
zain geratu ziren denak, mutu itxaroten, eta orduan izeba Polly sartu zen, atzetik Sid eta Mary
zituela, eta ondoren Harper familia, denak beltz-beltz jantzita, eta orduan kongregazio osoa, baita
elizako artzain zaharra ere, zutitu egin zen abegitsu, eta hala geratu ziren, harik eta hildako Tom,
Huck eta Joeren senideak eseri ziren arte aurreko aulkian. Beste isilaldi orokor bat izan zen,
tarteka negar zotin isilek hautsia, eta orduan artzainak eskuak zabaldu eta otoitz egin zuen.
Himno hunkigarri bat abestu zuten, eta ondoren testu bat irakurri zen: 'Neu naiz Piztuera eta
Bizia'.
Elizkizunak aurrera egin ahala, klerikoak hain biziki azaldu zituen galdutako mutikoen
bertuteak, haien ezaugarri arrakastatsuak eta etorkizun aparta, ezen, han zeuden guztiei,
deskribapen haiekin bat zetozela eta, barrenak ausiki egin baitzien oroitzean behin eta berriro itsu
egon zirela bertute haiekiko, eta etengabe akatsak eta hutsegiteak bakarrik ikusi zituztela mutiko
gizagaixo haiengan. Hildakoen bizitzako gertaera hunkigarri asko ere kontatu zituen artzainak,
haien izaera gozo eta eskuzabala adierazten zutenak, eta orain jendeak erraz ikusten zuen zein
bikain eta ederrak ziren pasadizo haiek, eta atsekabez gogoratzen zuten gertatu ziren garaian
kaikukeria dezenteak iruditu zitzaizkiela, belarrondoko bat ondo merezi zutenak. Kontakizun
patetikoak aurrera jarraitzen zuen neurrian, kongregazioa gero eta hunkituago zegoen, harik eta,
azkenean, saminezko negar zotinen artean guztiek bat egin zuten arte lur jota intzirika ari ziren
senitartekoekin, eta sermoilariak berak ere barrua bigundu eta pulpituan negarrari eman zion.
Hots txiki bat izan zen koruan, baina inor ez zen ohartu; une bat geroago elizako ateak kirrinka
egin zuen; artzainak sudur zapiaren gainetik bere begi negartsuak jaso zituen, eta zurtuta geratu
zen! Lehenengo begi pare batek eta gero beste batek jarraitu zien artzainarenei, eta gero, ia denak
batera, eliztar guztiak zutitu eta begira-begira geratu ziren hildako hiru mutikoak alboko habe
artean aurrera zetozen bitartean: Tom lehenengo, ondoren Joe, eta Huck, zarpail higatuz jantzia,
lotsaz eta herabe segizioaren bukaeran! Erabiltzen ez zen koruan egonak ziren ezkutaturik,
beraien hiletako sermoia entzuten!
Izeba Polly, Mary eta Harpertarrak berpiztuen gainera oldartu ziren, eta biziki musukatu
zituzten Jainkoari eskerrak emanez; Huck, ordea, lotsaturik eta ezeroso zegoen, ez baitzekien
zehazki zer egin edo nora joan, hainbeste begirada abegitsuren aurrean. Zalantzan egon zen, eta
alde egiten hasi zen, baina Tomek heldu egin zion eta esan zuen:
—Izeba Polly, ez da bidezkoa. Norbaitek poztu behar du Huck ikusteaz.
—Bai horixe! Ni pozten naiz hau ikusteaz, gizagaixo umezurtz hau!
Eta izeba Pollyk neurrigabe emandako arreta maitetsuak izan ziren lehen zegoen baino
ezerosoago sentiarazi zuten gauza bakarrak.
Bat-batean artzainak ahalik eta ozenkien esan zuen:
—Kanta ezazue bihotz-bihotzez "Gora Jainkoa berarengandik datozkigun bedeinkazio
guztiengatik!".
Bai kantatu ere! Eta himno zaharrak sabaia dardarka jartzen zuen bitartean, Tom Sawyer
Piratak bere inguruan inbidiaz beteta zeuden gaztetxoei begiratu zien, bere buruari aitortuz hura
zela bere bizitzak unerik harrogarriena.
Mark Twain, Tom Sawyer-en abenturak, Klis-klasikoak, 2012, 123-124.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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