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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. 

ON CAMILLO 

Testuingurua. Gabonetako jaiak prestatzeko lanetan, jaiotzako irudiak 

atontzen ari dira On Camillo apaiza eta Peppone alkatea. Atentatu 

batetik atera berri da apaiza. 

 

n Camillo apaizak kaxatxoaren hondoan bilatu eta gauza txiki 

arrosa bat atera zuen, txorikume baten tamainakoa: Jesus 

Haurtxoa zen. 

Peppone alkateak, _______1_______, eskuan aurkitu zuen iruditxo 

hura, eta orduan pintzel bat hartu eta lana txukun-txukun egiten hasi zen. 

Bera mahaiaren alde batean eta On Camillo bestean, elkarri aurpegia 

ikusi ezin ziotela, kriseiluaren argitasuna zegoelako bien tartean. 

– _________2___________ – esan zuen Pepponek–.  Ezin da inortaz 

fidatu zerbait esan nahi denean. ____________3____________  

On Camillo buru-belarri ari zen bere lanean: osorik berregin zitzaion 

aurpegia Amabirjinari. Lan ederrra. 

– Eta nitaz fidatzen al haiz? –galdetu zuen On Camillok, 

_________4___________ 

– Ez dakit. 

– Saiatu zerbait esaten, _______5_______ 

Haurtxoaren begiak bukatu zituen Pepponek: gauzarik zailena. Gero, 

ezpain txikien _______6_______ zuen. 

– Pikutara bota nahi nuke dena –esan zuen Pepponek–. Baina ezin da. 

– _______7_______ 

– Eragotzi? Erregimentu oso bat txiki dezaket nik, burdinazko makina 

bat hartuz gero. 

– Beldurra al duk? 

– __________8____________   

– Nik bai, Peppone. Noizbait, beldurra izaten diat. 

Pepponek pintzela busti zuen pinturan. 

– Beno, baita neuk ere batzuetan –esan zuen Pepponek. Baina ozta-ozta 

entzun zen. 

On Camillok ere egin zuen hasperen. 

– Bala kopetatik _______9_______ pasatu zitzaidaan –kontatu zuen On 

Camillok–. Justu orduantxe burua atzeratu ez banu, _______10_______ 

Mirari bat izan zuan 

O 

G. Guareschi 

On Camillo, Ibaizabal, 2001  

1 A mespretxu handiz 

 B jakin gabe nola 

 C itsumustuan eta presaka 
   

2 A Mundu zikina da hau, gero! 

 B Ene, neuri gertatu behar halakoa! 

 C Zenbat halako, alajaina! 
   

3 A Lanak izango ditut ingurukoez 
fidatzeko! 

 B Neure buruaz ere ez naiz fidatzen! 

 C Esan banion esan nion fidatzeko! 
   

4 A ezaxolaz bezala. 

 B di-da batean. 

 C bere onetik aterata. 
   

5 A eure kolkorako, jakina. 

 B horrela ikusiko duk. 

 C hi isilduko hauenik ez zegok eta!. 
   

6 A barrunbea bete 

 B ertza bihurritu 

 C gorria berritu 
   

7 A Hori eragotzita zegok, ordea! 

 B Nork eragozten dik? 

 C Tira! Eragotzi beharko diagu hori! 
   

8 A Izango ez dut, ba! 

 B Ze beldur eta ze beldur ondoko! 

 C Ez dut nik sekula santan izan! 
   

9 A bi hazbetera 

 B ingurumaritik 

 C bi legoatara 
   

10 A zerraldo eroriko zuan. 

 B ez nindukek jaikiko. 

 C seko utziko nindian. 
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LEXIKOA 

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. 

ARGIAREN ERREINUA 

 

ta han dago Kilian Hasek, hogei 

metroko sakoneran, egokitu zaion 

miaketa (11) eremuaren barruan. 

Esku batean, lankideari zilbor-heste baten 

gisan lotu dion soka darama; eta bestean, 

esku-argia. Lagunarengandik dozena bat 

metrora dagoen arren, ezin du Max ikusi, 

hain daude ilun hango urak ordu horietan. 

Kilian astronauten moduan mugitzen da 

urpeko mundu gozakaitz (12) hartan, 

kamera geldoan bezala, beheko lohia (13) 

harrotu ez dadin ahaleginetan.  

Aurrera segitzen du, hegats (14) luzeak 

emeki-emeki astintzen eta hondoa etengabe 

haztatzen. Haren inguruan, noizik behin, 

zarboren bat edo beste azaltzen da, 

ikusminak zirikatuta (15). Arnasketaren 

purrustadak (16) dira urezko basamortu 

hartako isiltasuna deuseztatzen (17) duten 

bakarrak. Bat-batean, mugimendu bat 

antzeman du eskuinaldera, zentimetro 

batzuetara besterik ez, eta hara zuzendu du 

linterna. Errainuek (18) uraren iluntasuna 

erdibitu dute, egun lainotsuetan itsasargiak 

lanbroa urratzen (19) duen modu berean. 

Landare urtar horietako bat baizik ez da, luze 

bezain liraina, alde batera eta bestera 

balantzaka dabilena, suge dantza amaigabean. 

Orduan, berriz, hotzikara batek gogor astindu 

du Kilian-en gorputza. Basak astiro-astiro 

behera egin ahala, gero eta garbiago ikusten 

du zer duen aurrez aurre: gorpu bat, tunika 

antzeko batez jantzita, kulunka-kulunka, 

hondoari ainguratuta (20). 

 

Joseba Lozano, Argiaren erreinua, 

Alberdania 

E 

 A B C D 

11 miazkatze azterketa ehiza murgiltze 

12 labain atsegingarri heze zakar 

13 haitza lorratza zikinkeria orbela 

14 hegal beso arraun habe 

15 aztoratuta uzkurtuta laudatuta eraginda 

 A B C D 

16 haserreak hotsak estutasunak kexuak 

17 desitxuratzen iragazten ezabatzen gaitzesten 

18 Izpiek Ekaitzek Tximistek Itzalek 

19 barreiatzen puskatzen urruntzen hurbiltzen 

20 atonduta finkatuta etzanda aienatuta 
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A eredua  

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. 

DISTIRA BEGIETAN 

atzuk eskuetara begira konturatzen dira. 

Euren eskuak arrakalaz, orbanez eta zainez 

beteta ikusten dituztenean, orduan 

konturatzen dira zahartzen ari direla. Beste batzuk 

konturatzen dira kalean burusoilak agurtzen hasten 

direnean, edo andreak, eta hauek ez direnean euren 

izeko bat, edo txikitako irakasle bat, aspaldi ikusi 

gabeko adin bereko lagunak baizik. Emakume 

batzuk urteak betetzearen abiaduraz ohartzen dira, 

hainbeste aldiz entzun eta sekula probatu ez duten 

bularraren azpiko boligrafoaren froga egiten 

dutenean azkenik, eta ziur direnean boligrafoa 

bularraren azpian harrapaturik geratuko dela, 

txinatar erako udaberriko rollito baten antzera. 

Gizon batzuk euren burua zahar ikusten hasten 

dira, seme edo alaba nerabeari entzuten duen 

musika hori ez dela musika esaten diotenean, eta 

euren ahotsean honelako esaldiak entzuten 

dituztenean: gure garaikoak, Dire Straits, 

Scorpions ..., haiek bai taldeak, hura bai musika. 

Hala ere, zahartzen ari zarela egiaztatzeko, seinale 

hauek bezain fidagarria, eta agian fidagarriagoa, 

jakin-mina galtzen ari zarela sentitzea da. Jakin-

minik ez edukitzea, zure eguneroko ingurutik at 

dagoena jakiteko inolako gogorik ez edukitzea, beste 

herrialde batean nola bizi diren jakiteko irrikan ez 

egotea, edo japonieraz eguzkia nola esaten den jakin 

nahi ez izatea. Jakin-mina galtzea hiltzea da. Atso 

edo agure baten eskuak dituena, edo grabitatearen 

legeari amore eman dioten bularrak, edo bere garaiko 

batailatxoak kontatzen dituena, gazte izan daiteke 

oraindik ikusteko eta ikasteko asko geratzen zaiola 

sentitzen badu, jada bizitzan ikusi behar zuen guztia 

ikusi duela pentsatzen ez badu, bizitzak ezer berririk 

eskainiko ez diola zalantzan jartzen badu. Gure 

azalak baino gehiago gure begiek erakusten dute 

gure benetako adina. Begiak esna daudenean, 

ikusteko gogoak dir-dir egiten jartzen dituenean, 

begi horien jabeak gazte izaten jarraituko du. Hil arte 

gazte.  

B 

Karmele Jaio, Noticias de Gipuzkoa  

DISTIRA BEGIETAN 

21 Zein da artikulugilearen iritziz hauetatik zahartasunaren seinale?  

 A Garai batekoaren aldean, seme-alaben garaiko musika gutxiestea. 

 B Garai batean ezagututako andreak eta burusoilak agurtzea. 

 C Urteak, urtean-urtean, abiadura handiagoz joaten direla sentitzea. 

   

22 Zein da benetan zaharra artikulugilearen ustez?  

 A Urrutiko herrialde baten bizitzeko gai ez dena. 

 B Bizitzak ezer gutxi gehiago erakutsiko diola uste duena. 

 C Norbere adina eta gorputzaren gainbehera onartzen ez dituena. 
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DOBLE BAKOITZAK ERDIA 

Nire imitatzaileak kontratatuko nituzke 

sanferminetarako Hemingway banintz, hartara, erdia 

izango litzateke doble bakoitzak jasan beharreko 

jarraitzaile setatsuen kopurua. 
 
 
emingway banintz –eta hasia zait jadanik jendea 

kalean Ernest deitzen–, halaxe idatziko nuke 

orain ere, erdizka egia kontatuz, eta erdizka 

gezurra asmatuz. Gezur-gezurrik ez, agian, 

baina bai egia puzturen bat edo beste. Hala zioen 

Dorothy Parker idazleak 1929an, The New Yorker 

aldizkarian: «Ziurrenik, ez dago bere buruaz hainbeste 

hitz egin eta hainbeste gezur esaten duen beste 

idazlerik». Hala utzi nuen nire mitoa idatzirik, nire 

hitzez. Hitz horien preso pasatu izango nituzkeen nire 

bizitzako azken urteak, gainera. Idazlea berak 

idatzirikoaren esklabo. Hemingway banintz, 

Hemingway izaten saiatzen pasatuko nituzkeen nire 

bizitzako azken urteak. 

Mito horren atzetik ariko lirateke korrika orain ere 

Iruñean sekula nire testurik irakurrita ez luketen 

hamaika jarraitzaile. Gehiegi, aukeran, festaz nahi 

bezain lasai gozatu ahal izateko. Nazkatuta nengoke 

haietaz dagoeneko, nire heriotzaren ondorengo lehen 

sanferminotan. 

Imitatzaileak kontratatuko nituzke, horregatik. Nire 

ordezkoak, nire dobleak, haien laguntzaz, jende kopuru 

bat behintzat gainetik kendu ahal izateko. Izango nuke, 

bai, non aukeratua, Hemingwayren imitatzaile 

lehiaketa bat baino gehiago antolatzen baita han-

hemenka. Baita Iruñean bertan ere, aurten, lehen aldiz. 

Plan bat osatuko nuke imitatzaile bakoitza Iruñeko 

gune banatan jartzeko. Bat Estafeta inguruan jarriko 

nuke. Beste bat Gazteluko plazan. Beste bat zezen-

plazaren bueltan. Beste bat –pazientzia handiena 

lukeena–, agian, Navarreria plazan... Imitatzaile bat, 

gune bakoitzeko. Hartara, lasaiago nenbilke, erdia 

bailitzateke doble bakoitzak jasan behar lukeen 

jarraitzaile kopurua. Aski nituzke orduan jarraitzaileak, 

asko izan beharrean. 

Bestalde, imitatzaile lehiaketaren batera ere 

apuntatuko nintzatekeela pentsatzen dut. Tentazio 

handia litzateke, hil ondoren hil aurretik izandakoaren 

antzik nukeen jakiteko.  

Horrela egin zuen Charles Chaplinek behin. Ez behar 

bezain ongi, ordea, ez baitzuen lortu irabaztea. Charlot 

bera ikusi zuen lehiaketako epamahaiak Charlotena 

egiten, baina beste pertsona bat jo zuen irabazletzat. 

«Chaplinek berak baino hobeki egin duzu», esan omen 

zion Chaplinek bukaeran irabazleari. Ez da harritzekoa, 

dirudiena baino zailagoa baita, batzuetan, norbera 

izatea. 

 

DOBLE BAKOITZAK ERDIA 

23 Zertan da Hemingwayren mitoa? 

 A Bere idazkiekin berari buruzko irudi berezi bat eraiki zuen, eta horrela igaro da historiara. 

 B Berak aitortu zuenez, bere idazkien menpe bizitzera heldu zen azken urteetan, eta hortik jaio zen 
mitoa. 

 C Ez zuen Hemingwayk berak sortu, Parker idazleak baizik, 1929an. 

24 Idazlea Hemingway izan eta sanferminetan balego 

 A Chaplini gertatua gerta lekioke: bere dobleen lehiaketan berak ez irabaztea. 

 B baliteke haren mitoaren jarraitzaile oldeak jaiak bakean gozatzen ez uztea. 

 C beraren imitatzaileak topatuko lituzke non-nahi, kale eta gune askotan, baina lasai lebilke 
jarraitzaileek babestuta. 

25 Hemingway-sanferminak harremana oinarri hartuta, zer nabarmendu nahi du testuak? 

 A Idazle ospetsuaren eta pertsonaren arteko marra bereiztea zaila dela. 

 B Sanferminen irudia desitxuratuz, bere ospea puztu egin zuela idazle amerikarrak. 

 C Denbora pasatu ahala, ezinezkoa dela benetako pertsona eta imitatzailea elkarrengandik 

H 

Iñigo Astiz, Berria, 2009 (Moldatua)  
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

IMMIGRAZIOAZ 

noiz idatzi izan dudanez, badira politika 

demografiko erratuak saihesteko arrazoi sendo 

batzuk. Horri buruz hitz egingo dut hemen. 

Hasteko, berriro adierazi behar dut erokeria 

iruditzen zaidala jende gehiegi bizi den mundu batean 

jaiotzen kopurua goratzeko neurriak abian jartzea. 

Hemen haur gutxi jaiotzen badira, haur gehiegi 

jaiotzen diren tokietatik jendea ekartzea edo, hobeki 

esan, jendeari etortzen uztea izango litzateke, nire 

ustez, askoz zentzuzkoagoa. Gutariko asko etorkinak 

gara, edota gutariko askok arbaso etorkinak ditu; herri 

guztiak aldatu dira, noizbait, bizilekuz; munduko alde 

ia guztietara iritsi da, inoiz, erbesteko jendea. 

Munduan betidanik izan dira migrazio-mugimenduak, 

gizateria bera bezain zaharrak dira. Seguru asko, 

gizakia sortu zeneko tokian bizi direnak ere ez dira 

bizi izan han 200.000 urtean zehar. Migratzea, beraz, 

gure espeziearen ezaugarrietako bat da. Hortaz, 

planetaren hainbat tokitan jende nahikoa ez badago 

eta beste hainbatetan soberan badaude, gehiegi 

dauden tokietatik gutxiegi dauden tokietara joatea 

dirudi bidezkoena. Ezta? 

Baina hori ez da erraz gertatzen, oztopo handiak 

jartzen baitzaizkio migrazioari. Gizarte mota guztiek, 

gobernu klase guztiek, trabak jartzen dizkiote 

immigrazioari, berdin dio agintean dagoenaren kolore 

politikoa zein den. Arrazoi bakarra datorkit burura 

horretarako: ez dugu nahi jende “desberdina” alboan; 

ez dugu bizi nahi beste kolore bateko, beste erlijio 

bateko edo beste kultura bateko jendearekin. Baina, 

gauza guztien gainetik, ez dugu nahi gure artean gu 

baino txiroagoa den jenderik. Uste dut, gainera, 

oinarri genetikoa duen zerbait dela hori. 

Kanpokoak arbuiatzeko sentimendu horrek, nire 

aburuz, moldatze-balioa izan du gure iraganean. 

Horrexegatik da hain sentimendu indartsua. Gizarte 

guztiek arbuiatzen dituzte kanpotarrak, eta areago 

kanpotar pobreak direnean. Kanpotarra mehatxutzat 

hartzen dugu, eta kanpotar txiroa, mehatxu 

handiagotzat. 

Gizarte guztiak saiatzen dira euren ezaugarriei 

eusten. Berezkoak dituzten ezaugarriak gorde nahi 

dituzte: hizkuntza, kultura, ohiturak; beren balioak 

mantendu nahi dituzte. Usadioak maite ditugu; 

nortasun-ezaugarriak partekatzen dituen gizatalde 

baten parte izatea atsegingarria eta lasaigarria zaigu; 

denboran zehar irauten duen erkidego bateko kide gisa 

ikusi nahi dugu geure burua. Ez da egia hori gizarte 

atzeratuen kontua denik, ez eta nazio-zalekeria 

atzerakoien oinarria ere. Daniarrek, espainolek eta 

bereberrek berdintsu partekatzen dituzte sentipen 

horiek. Eta, gainera, zenbaiten aburuz barne-

elkartasunerako sistema indartsuagoak daude gizarte 

homogeneoetan, heterogeneoetan baino. 

Uste dut immigrazioa arautzeko eta kontrolpean 

edukitzeko dugun arrazoi nagusiak zerikusi handiagoa 

duela azaldu ditudan kontu horiekin beste edozein 

motatako kontuekin baino. Baina horrekin ez dut esan 

nahi immigrazioaren aurka egin behar dugunik. 

Alderantziz. Demografia-arazo bat dugu eta 

immigrazioak laguntza handia eman dezake arazo hori 

konpontzen. 

Jaiotzen tasak sustatzea ezin izan daiteke 

konponbidea; jaiotzak sustatzeak ez du hankarik ez 

bururik, hori egin gabe ere arazo demografikoak 

konpon baikenitzake beste herrietako gizabanakoak 

onartuz. 

Hori bai, aniztasun-giroan bizitzen eta kanpokoekin 

elkarbizitzen ikasi behar dugu, bai eta hortik onurak 

ateratzen ere. Eta edozein kasutan, talde-nortasuna, 

balio komunak, berezko kultur ezaugarriak eta, azken 

batean, erkidego baten kide garela sentiarazten 

gaituzten osagaiak gordetzen saiatu beharko genuke, 

osagai horiexei esker denboran zehar irauten duen eta 

babesten gaituen erkidego baten kide gisa ikusten 

baitugu geure burua. 

 

I 

J.I. Perez Iglesias, Berria  
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A eredua  

 

 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. 

IMMIGRAZIOAZ 

26 Migrazioak direla eta, zer dio testuak?  

 A Denok garela, neurri batean, etorkin edo etorkinen ondorengo. 

 B Migratzea berezkoa izan duela gizakiak betidanik. 

 C Herri guztiek dutela, aldian-aldian, bizilekuz aldatzeko premia. 

 D Gizakia sortu zeneko lurretako bizilagunak izan zirela lehenengo migratzaileak. 

   

27 Testuaren arabera, zein da gizataldeen jokaera immigrazioaren aurrean?  

 A Nork gobernatzen duen, traba handiagoak jartzen dizkiete etorkinei. 

 B Etorkina kolorearen eta ideologiaren arabera onartu edo baztertzen da. 

 C Etorkina izan ala ez izan, txiroak baztertzeko joera du gizarteak. 

 D Nork bereari eustea da joera, eta horretarako berdina ez dena baztertu egiten da. 

   

28 Zer dela eta baztertzen dira etorkinak gure gizartean?  

 A Lasaiago bizi nahi dugulako. 

 B Nazio-zalekeria handia dugulako. 

 C Gure izaera galtzeko beldur garelako. 

 D Gureekiko elkartasunak agintzen digulako. 

  

29 Iglesiasen ustez, etorkinak defenditu egin behar dira; …  

 A izan ere, eskuzabal jokatzea goren mailako balioa da. 

 B baina etorkinek bere egin behar dituzte hartzen dituen herriaren ezaugarriak. 

 C izan ere, herri hartzailearen ezaugarriak beti daude salbu. 

 D baina gizatalde bateko egiten gaituzten tasunak mantentzen saiatu behar dugu. 

   

30 Zein da idazki honetan Iglesiasek duen xede nagusia?  

 A Indarrean dauden politika demografikoak aldatzeko arrazoibidea eskaintzea. 

 B Immigrazioa arautzeko eta kontrolatzeko arrazoiak ematea. 

 C Gizarte guztiek dituzten ezaugarriak partekatzera bultzatzea. 

 D Irakurleak, aniztasun-giroan, kanpokoekin elkarbizitzera animatzea. 
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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.                            


