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Liburuaren fitxa 
 

 
 

 

 

Laburpena 
 

 

Zergatik irakurri liburua 

 

Hamabi ipuinez osatua da Eider Rodriguezen bigarren narrazio bilduma hau, eta liburuko 

lehen kontakizunak eman dio izena: Haragia. Aiztoaren ahoan ebakitzeko kinkan diren 

pertsonaiak dituzu hemen: bizi-aldi berri baten atarian, harreman gatazkan gainbehera, 

urraduran ezpala sartuta. Narratzaileak gaiztoz eta krudel gobernatzen ditu gehienetan, 

gupida higatu batez noiztenka.  

 

Ipuina, poesiarekin batera, literatur genero zaharrena izango da ziur asko. Ipuin literarioaren 

sorrera XIX. mendean ezarri ohi da. Ipuin literarioak generoaren zehaztapena eta autonomia 

ekarri zituen; izan ere, lehenago haurrentzako kontakizunekin identifikatzen baitzen. Euskal 

ipuingintza modernoa, benetan, gerra ondorengo J. Miranderen Gauez parke batean liburuan 

gauzatzen dela esan daiteke. Puntu horretatik aurrera, euskal ipuingintza garatuz joan da 

munduko ahalegin berrienen parean jartzeraino. Gaur egun, Eider Rodriguez dugu euskal 

ipuingintzaren erreferente nagusietako bat, hori dela eta, haren lana ezagutzeko Haragia 

liburua irakurtzea gomendatzen dugu. 

 

Izenburua: Haragia 

Idazlea: Eider Rodriguez  

Argitaletxea: Susa 

Argitalpen data: 2007 

Orrialde kopurua: 160 
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Atariko jarduerak 

1. Jarduera. Ama 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Ama.  Irakur ezazue “Oroitzen zaitudanean” poema, eta egin itzazue honako urrats 

hauek: (binaka egin idatziz eta gero talde handian komentatu): 

 

 Idatzi GAIA eta ARGUMENTUA. 

 Zer hotsekin lotuko zenuke testua? (Zer musika mota? Edo zer giro soinu?) 

 Zer irudirekin lotuko zenuke testua? (espazioa, tokia, ingurunea…) 

 Nolakoa iruditzen duzue testuaren egilea? 

 Nolako harremana dauka narratzaileak amarekin? (gertukoa, goxoa, hotza…)  

 

 

 

1.2.  Poesiaren egilea. Goian irakurri duzun poesiaren egilea gizonezkoa da: Joseba 

Sarrionandia. Ama-semeen arteko harremana agertzen digu bertan. Berdina zatekeen 

narratzailea emakumea izan balitz? Poesia bera litzateke? Oroitzapen berak izanen 

lirateke?  

 

1.3.   Bertsio musikatuak. Jarraian, entzun itzazue kantu honen hiru bertsio musikatu:  

 Mikel Laboaren bertsioa 

 Esne beltzaren bertsioa 

 Aitor Etxebarriaren bertsioa  

 

 

Oroitzen zaitudanean, ama 

Oroitzen zaitudanean, ama, 

sukaldean egoten zara 

mahaia bostentzat atondu, 

aulkian eseri eta 

leihotik begira 

kristala lausotzen duen lurrina kendu gabe 

eta ni -badakit- 

zeure begien hondoan nagoela. 

Helburuak. Ikasleen jarreran eta aurrezagutzan eragitea: 

- Jarrera: ikasleengan motibazioa eta interesa piztea.  

- Ezagutza soziokulturala: literatur lana ulertzeko baliagarri izan daitekeen 

informazioaz jabetzea: amaren figura, ama-alaben arteko erlazioa, ama 

tradizionalaren irudia, mendekotasuna…  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://youtu.be/waAXRgT2Lwc
https://youtu.be/B5paem0SS_s
https://youtu.be/gzlUOLCPaK4
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Entzundakoan, adierazi:  

 Zein gustatu zaizu gehien? 

 Zein kantu dago goiko ariketan irudikatu duzun hotsetik, girotik… gertuago? 

 

2. Jarduera. Eider Rodriguez eta Haragia liburua  
 

 

 

 

 

 

2.1.  Kritikak. Literatur kritikak erabakigarriak izan daitezke liburu bat irakurri edo ez 

erabakitzean. Hemen duzu Beñat Sarasolak Eider Rodriguezek liburua argitaratu 

berritan Papereko ZuZeun argitaratu zuen kritika laburra. Kritika gehiago badira 

kritiken hemerotekan. (Banaka hausnartu eta taldean bateratu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◦ Nolakoak irudikatzen dituzu liburu honetako ipuinak? 

Helburuak. Ikasleen jarreran eta aurrezagutzan eragitea:: 

- Jarrera: ikasleengan testuarekiko eta idazlearekiko motibazioa eta interesa 

piztea. 

- Ezagutza literarioa: izenburuek, azalak eta kritikek nobela baten gaia, tonua 

edota giroa iradokitzeko duten funtzioaz jabetzea (paratestuak). 

Haragia / Eider Rodriguez / Susa, 2007 

 

Haragia Beñat Sarasola / Papereko ZuZeu, 2010-12 

 

Eider Rodriguezen bigarren liburua izan zen Haragia, Eta handik gutxira gaur-en 

hurrengoa, eta aurtengo Katu jendea-ren aurrekoa. Hamabi narraziotan giza 

erlazio, eta bereziki, erlazio hauetan sortutako botere-harremanen disekzio 

zorrotza egiten du. Idazkera hotz eta zehatzez ezagutuko dugu pertsonen alderdi 

krudel eta makurrena. Ipuinok hatzetan egindako hiltzeen ziztadak bezalakoak 

dira, mingarriak, baina plazer ilun bat sorrarazten dutenak aldi berean. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://zubitegia.armiarma.eus/?i=660
http://zubitegia.armiarma.eus/?i=660
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◦ Zure gustukoak izan daitezkeela iruditzen zaizu? Zergatik? 

 

 

2.2.  Azala. Liburu baten azala testuen giroan zein gaietan sartzeko ataria da, eta irakurketa 

bideratzen laguntzen dute. Hemen duzu Eider Rodriguezen Haragia ipuin-liburuaren 

azala: (Banaka hausnartu eta taldean bateratu) 

 

 
 

◦ Zer uste duzu iradokitzen duela liburuaren azalak? 

 

2.3.  Izenburuak. Izenburuek giro bat transmititzen dute, istorioekin oso bat datozenak. 

(Banaka hausnartu eta taldean bateratu) 

 

◦ Haragia da liburuaren izenburu nagusia. Zer iradokitzen dizu Haragia hitzak? 

Jarraian, ikus ezazu Eider Rodriguez idazleak berak liburuaren izenburuaz emandako 

azalpena: 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://youtu.be/sa4wKEcfBLE
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◦ Bat egin dute zure iradokizunek eta Eider Rodriguezek emandako azalpenak? 
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Irakurketa ibilbidea 

1. Pasartea. Hirugarren oparia  

 

 

 
 

 

Arrotza egin zaio aireportuaren zoko batean, metalaren erdian, eguzkiak argitu eta haizeak 

harrotzen duen ikurrina, eta birikak txiki gelditu zaizkio ikuskizunarekin. Berriro da lau urte lehenago 

gurasoen etxea utzi zuen neskatoa, baina mendi eta lur usainak galduta. 
Etxera deitu du, hiru bider, amak erantzun duen arte, hilabeteak hitzik ahoskatu gabe dirudienaren 

ahotsaz. 
— Iritsi zara orduan? 
— Bai. Galdeiozu aitari nire bila etor daitekeen Zarautzera. 
— Galdetuko diot. Bost minutu barru berriro deitu, katxarro horietara deitzea garesti irteten da-

eta. 
Zarautzera iritsi bezain pronto aita agertu da Expressaren barruan, atzealdea zakuz beterik. 
— Igo —esan dio ingude gaineko mailukada hotsez. 
Irratian Ganbara taldearen balada bat. 
— Plakatu haiz. 
— Aspaldian ikusi gabe —erantzun dio alabak hiru kolpetan, eta gero ez da kasik ezer entzun 

errementerian, sugar saiatuak soilik labetik ihes egin nahian. 
Saioak hanken artean helduta darama maleta, eta maldan gora zanbuluka doan paisaje berdeari 

begiratzen dio, mendixketan jasotako etxe trinkoei, gaztainaz kargaturiko adar batek autoaren 

aurkako talkaz menia apurtu duenean. 
— Osaba antzarak akabatzen utzi dinat. Azkenaldian langile zabilen eta aprobetxatu egin behar! 
Herrira iristeko azken maldan gaztaina gudarosteak oldartu zaizkie, arantzak Saioa eta aitari 

itzulita. 
— Bihar gaztainak biltzera etorri behar dinat. 
Saioak ulertu du gonbidapen bat dela. 
— Londonen ez dago gaztainarik, ba al zenekien? 
Aitak balazta zanpatu du, eta furgoneta herriko plazako aieka batean geldiarazi. 
— Ikusi al dun? —kultur etxe bihurturiko Jauregi Zaharraren atarian eraikitako aluminio eta 

beirazko igogailua erakutsi dio—. Modernoa. 
Saioak ulertu du, aitak gustatuko zaiolakoan erakutsi diola igogailua, eta plazer eman nahi izan 

diola, nahiz eta badakien aitari higuingarria iruditzen zaiola, Jauregi Zaharrean halako espanturik.  
— London ematen du. 
— Urte hasieran jarri zitenan. Etxe asko egin nahi ditizten. Modan jarriko dun herria. 
— Moda-modan. 
Saioa ohartu da ezer ez dela aldatu aitaren iseka airea, bere iseka airea, ezer ez. 
— Aurrerantzean gazteek ez diten Ingalaterrara alde egin beharko. 

 

Eider Rodriguez, Haragia, Susa, 2007.  115-117 or.  

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 
─ Ezagutza literarioa (1): narratzaile mota bereizten trebatzea.  
─ Ezagutza literarioa (2): pertsonaien karakterizazioan trebatzea.  
─ Ezagutza literarioa (3): gai literarioak identifikatzen trebatzea.  
─ Ezagutza soziokulturala (3):  genero-ikuspegia. 
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2. Pasartea. Hirugarren oparia   
 

Hil zenetik gutxitan aipatzen dute aitona. Aitaren aita zen baina amak zaindu zuen hil aurreko 

hemeretzi urteetan. Gangrenak hankak janak zizkion arren, batailak irabaztera ohitutako jeneral 

baten antzera gobernatzen zuen etxea zaharrak. Gero, gehiago zahartu zenean, burua erabat galduta, 

hitz egiteari utzi zion. Tuberkulu bat. Eta hala ere, etxe hartan izandako itzalak mehatxatuko balitu 

bezala zaindu zuten hil artean. Saioa txikitatik harritzen zuen amaren sakrifizio ahalmenak.  
Aitak maleta logelara eramaten lagundu dio. Ama atzetik joan zaio, sukaldeko zapia amantaletik 

zintzilik, eta Saioa ohartu da Londonetik lehen aldiz etorri zenean ekarritako belarritakoak 

daramatzala jantzirik. 
— Zer moduz reflexologia ikastaroa? —galdetu dio aitorpen eske, aitak bakarrik utzi dituenean. 
        Amari, asaldatzen den guztietan bezala, ezpainak mokortu zaizkio: 
— Ixo, ume, hauek ez dakite ezer eta. 
— Oraindik ez? Eta nork eramaten zaitu Zarautzera? 
— Aitak. Masajea hartzera eramaten nauela pentsatzen du. 
— Esaiozu nire opari bat izan zela, nik ordaindu nuela ikastaroa. 
— Belarriko minekin jarraitzen al duzu? 
— Urtaro aldaketa bakoitzeko. 
— Hori sendatzen ere ikasi dugu. 
Gero atea itxi du eta Saioa bakarrik gelditu da. Animaliak bezala mugitzen da ama: zehaztasunez,  

baina zaratarik atera gabe; geisha baten antza du: zurbila, irribera, adeitsua. Logelatik aberearen 

pulunpak entzuten dira oraindik. 

 

Eider Rodriguez, Haragia, Susa, 2007.  118-119 or. 
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3. Pasartea. Hirugarren oparia   
 

Saioa eta ama harrikoa egiten gelditu dira. Edozein etxetan bizi izan dela ere, Saioa beti egon izan 

da prest harrikoa egiteko, aitzakia eta xextra guztietatik urrun. Ez du inoiz konpartitu jendearen 

nagikeria ontziak garbitzeko, beretzat harrikoa beti izan da une intimo eta gozoa, etxean amak eta 

berak egin dutelako beti agian. 
— Nahi baduzu goazen zure gelara eta reflexologia pixka bat egingo dizut. Ea belarri horiek 

sendatzen ditugun. 
Ohean etzanda Saioa, amak galtzerdiak erantzi dizkio eta oinak bere izter gainean ipini ditu. Saioak 

amantalaren hezea nabari dezake orkatiletan. Amaren eskuak mamitsuak dira eta okinak orea nola 

maneiatzen ditu Saioaren oinak. 
— Zer moduz bizi zara? 
Behatz txikerrak indarrez estutu dizkio: 
— Hemen daude belarriko min horiek, horregatik egiten dizu min estutzen zarenean. 
— Eta zer moduz zaude orduan? 
— Zenbatetan galdetu behar duzu! Ondo, esan dizut. 
— Badakit zer esan duzun. 
Isilik gelditu dira eta Saioak tristura gozo bat nabaritu dio aurpegian. 
— Opari bat ekarri dizut. 
Maletatik koloretako paperetan bildutako kutxa atera du. Amak belarri parean jarri eta astindu 

egin du. 
— Zintzarri hotsa dauka! 
Saioak barre egin du, ama ume bilakatuta ikusteak zirrara eragiten dio. 
Papera kontu handiz kendu eta ohe gainean utzi du, tolestuta. Kutxa zabaldu eta edukia esku 

ahurrean erortzen utzi du: soka batez lotutako golf tamainako bola bi. 
— Txinatar bolak deitzen dira —erantzun dio Saioak amaren galderak egin gabe galderak egiteko 

moduari. 
Saioak bakarrik utzi du ama. Korridoretik aita-osaben zurrungak heltzen dira. Sukaldetik Juan 

Carlos Irizarren kantu bat, jendeak nahi duen abestia eskatzen duen saio horietako bat. Gaztaina 

eskukada bat jarri du egosten, anisarekin. 
Bitartean, aizkora txiki bat hartuta, egurra egin du gauerako. Izerdia botatzeak on egiten dio.  

 

Eider Rodriguez, Haragia, Susa, 2007.  124-1125 or. 
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1.1. Narrazioaren ahotsak. (banaka edo binaka konparatu, gero talde handian) 

 

 Zein pertsona erabiltzen du narratzaileak?  

 Bilatu testuan pertsonaien pentsamenduak eta sentimenduak adierazteko narratzaileak 

erabiltzen dituen esaldiak. Horiei erreparatuta, esan genezake pertsonaia jakin baten 

ikuspuntutik ari dela? 

 

 

NARATZAILE-MOTAK 

Hona hemen narratzaile-motak: 
Istoriotik kanpoko narratzaileak: 

 Narratzaile orojakilea: narratzaile orojakilea da istorioaren xehetasun guztien berri 

duena da, baita pertsonaien barne-munduaren berri ere. 

 Narratzaile lekukoa: narratzaile lekukoak pertsonaien kanpo-ekintzen berri du, baina ez 

barne-munduaren berri, istorioan gertaturiko horiek kontatzen ditu, istorioaren kanpo-

ikusle balitz modura. 
Istorio barruko narratzailea: 

 Narratzaile pertsonaia: istorioan parte hartzen duen narratzaile batek hartzen du ahotsa, 

eta istorioaren berri ematen du bere ikuspuntutik. 
 

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. 

 

 

1.2. Gaia. (banaka edo binaka konparatu, gero talde handian) 

 Egileari egindako elkarrizketan ikusi genuen “haragia” “minarekin” lotzen dela askotan 

ipuin liburu honetan. Zein d(ir)a, zure ustez, ipuin honetako mina(k)? Arrazoitu 

erantzuna. 

 

◦ Errua 

◦ Bakardadea 

◦ Tristura 

◦ Mendekotasuna 

◦ Gorrotoa 

◦ Lotsa 

◦ Mendekua 

◦ Inbidia 

◦ Ihesa 

◦ Besterik? 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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     Saioak 3 opari egiten dizkio amari.  

◦ Opari arruntak dira?  

◦ Nola jokatzen du amak opariak jasotzen dituenean? 

◦ Zergatik uste duzu egiten dizkiola Saioak opari horiek? Zer lortu nahi du? Opariek 

ba al dute zerikusirik aurretik aipatutako “minekin”? 

 

1.3. Pertsonaien karakterizazioa. Irakurri Literatura Terminoen Hiztegian dagoen 

Karakterizazioari buruzko sarrera: (talde handian irakurri, ulertzen dela ziurtatzeko) 

 

 

Karakterizazio - Literatura Terminoen Hiztegia 

Narrazio edo antzerki bateko pertsonaiaren ezaugarri bereizgarriak erakusten dituen prozedura 

edo teknika da. Antzerti klasikoan nahiz XIX. mende aurretiko narratiban, pertsonaiak eraikitzeko 

molde konbentzionala aurki daiteke, haren itxura fisikoa deskribatzen duen prosopografia alde 

batetik, eta, bestetik, haren ezaugarri psikologiko-moralak agertzen dituen etopeia. Gehienetan 

halako testuinguru batean duen garapenaren azalpenaz osatzen da karakterizazioa. Antzerkiaren 

arloan, karakterizazioa bi eratara egiten du idazleak, pertsonaien jokamolde eta hizkeraren bidez, 

eta, bestalde, eszenen akotazioetan pertsonaien janzkera, itxura, egoera psikikoa eta abar azalduz. 

Bestalde, gainerako pertsonaiek edota koruak eginiko aipamenen bidez, nahiz aparteetan ikusleei 

eginiko iruzkinen bidez zehazten da pertsonaien aiurri, egoera emozional eta abarrei buruzko 

balorazioa. 

Nobelagintza errealistan, prosopografiaz eta etopeiaz gain, pertsonaien bizi baldintzen deskripzio 

zehatza ere egiten da, eta, modu horretan, aiurri eta bizi baldintzen ezaugarriekiko adostasunean 

gertatzen da nobelan zehar duten jokamoldea.  

[...] 

XX. mendean, ohiko karakterizazio baliabideak, hala nola, zuzeneko deskripzioak, elkarrizketak, 

bakarrizketak, kontalariaren eta gainerako pertsonaien azalpenak… zabaldu eta ugaritu egin dira, 

batez ere pertsonaien barne mundua agertzeko teknika berritzaileekin, hala nola, iraganeko 

oroitzapenak gogoratuz (M. Proust), amets eta amesgaiztoak azalduz (F. Kafka), uneko irudipen 

iheskorrak birsortuz (V. Woolf), kontzientziaren barne isuriaz (J. Joyce)… 

[...] 

Literatura Terminoen Hiztegia, 2019/03/19 

https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_xslt&lang=eu&layout=lth_list&search=1

&view=frontpage%20&Itemid=474   
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 Testuan ematen zaigun informazioan oinarriturik, hau da, pertsonaiaren 
karakterizazioan oinarriturik, nolakoa da Saioaren ama eta nolako bizimodua darama? 
Zeren bitartez ematen digu hori aditzera egileak? (Deskribapenak, portaera, 
elkarrizketak…) (banaka edo binaka osatu, gero talde handian) 

 
 

Ezaugarria / Ekintza Zer adierazten duen 
  

  

  

  

  

 
 

 Nolakoa iruditzen zaizu ama eta alabaren arteko harremana? Zertan oinarritzen zara 
hori esateko? 
 

 Amaren irudia. Gogoratu hasieran ikusi dugun Joseba Sarrionandiaren “Oroitzen 
zaitudanean” poesia. Poesia horretan ama tradizionalaren irudia agertzen da: sukaldean 
dagoena, etxekoendako bazkaria prestatzen duena (mahaia bostentzat atondu), 
etxekoen zain dagoena (leihotik begira), isila, mugimendu gutxikoa (aulkian eserita; 
kristala lausotzen duen lurrina kendu gabe)... 
 

 Saioaren ama tradizionaltzat har genezake? Testuan zer pistak eman diezaguke horren 
berri?  

 

1.4. Genero ikuspegia. (banaka edo binaka hausnartu, gero talde handian) 

 Amak tradizionalki emakumeei lotu zaizkien ezaugarriak betetzen dituela ikusi dugu. 
Alde horretatik, ama eta alabaren artean ba al dago alderik?  
 

 Opariek ba al dute gai horri lotutako esanahirik? 
 

 
1.5. Errautsak narrazioa. (banaka edo binaka hausnartu, gero talde handian) 

 Jarraian, Haragia narrazio-liburuko beste narrazio baten pasarteak irakurriko ditugu: 
Errautsak: 
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1. Pasartea. Errautsak  

 
Astegunetan joaten zen amonarengana, arratsaldean, ile-apaindegian ordua zuenetan izan ezik. 

Nora jai egunetan. Urtebetez, iazko otsaileko azken egunetik hona. 
Norak beheko txirrina jotzen zuen, hiru kolpe motz, igoko zela adierazteko, eta bere giltzez 

zabaltzen zuen atea. Txabusinaz agertzen zen amona Lucia, ezpainak margotu berri. Garbi usain kolpe 

batek hartzen zion barnea, eta arnasa hartu orduko gaziagoa, edo ustelagoa, edo ilunagoa zen 

zerbaitekin nahasten zen higiene fabrikatu hura, eta horregatik egiten zituen Norak arnas hartze 

laburrak amonaren etxean. 
Senarra hil zitzaionetik kamustua zegoen. Ukabilaren antzekoa zuen aurpegia, ia begirik gabea, 

hazpegiak bata bestearen gainean metaturik, ile zuri trinkoa, kaioaren lumajea lakoa. Atea zabaldu 

eta argiak pizten zituen, eta ordura arte non egon ote zen galdetzen zion bere barruari Norak: «Gela 

guztiak zarraturik, ate ondoan kaio bihurturik jagonean egon ote da?». Arnasa labur hartu eta musu 

zaratatsua ematen zion egurastu gabeko emakumeari, eta sukaldera abiatzen ziren. 
Bonbilla ekonomikoak indarra hartzen joan ahala amonaren diosal irriberak, urtebete baino 

lehenagokoa bailitzan. Eta hori baino ezinezkoagorik ez zegoen, urtebete lehenago aitona ondoan 

izango zukeen-eta sukaldeko mahaian, eta orduan inor ez zatekeen ikustera joango. 

 

Eider Rodriguez, Haragia, Susa, 2007.  148-149 or. 

 

2. Pasartea. Errautsak   
 

Norak erlojuari begiratzen zion amonari hatsa eman nahi zion bitartean, gutxieneko ordubetea 

joan zain, esfera estutuz, uhala laztanduz. Ez zen neska friboloa eta beti izan zitzaizkion laket orrazdun 

erlojuak; denbora hori zela pentsatzen zuen, zarata apur bat, kinkila apur bat... orratzak, mina, 

heriotza, egoera beraren hiru dimentsioak. 

«Mañana va a hacer un año» esan zuen, galderaren erantzuna pentsatzeko ikasleari denbora 

gehiago eman nahi dion maistra bigunaren antzera. Norak esku bat ukitu zion hatz txikerraz, eta 

paseoan ibili al zen galdetu zion, artean aitona hilik egongo ez balitz bezala, eta hark «ez dut gogorik» 

ihardetsi, «dagoeneko ez dut ezertarako gogorik», dolu gabeko esaldi bat, hitzek beren berezko 

esanahia baizik ez dutenean hartutako bortizkeriaz. Hitz bortxatu gabeak ziren amonarenak, umeek 

lehen aldiz puta ebakitzen duteneko eztanda bera sortuz, ezein errietak, ezein argudiok estal ez 

ditzakeen zarata sortzen duten hitzak. Norak entzun ez izana nahiko luke. 

Koadernoa atera zuen poltsatik, txoriei buruzkoa idazteko: «Caían muertos de las ramas, así, plop, 

como piedras». Nahiago zukeen gerrari buruzko kontuak entzun. Bizitza denborari probetxua 

ateratzea zela iritzita zegoen, eta narrazio erdi epiko bat josteko lagungarria izango zitzaion bide 

batez. Norarentzat, denborak bazuen esanahiren bat. 

Grabagailuaren zama sentitu zuen poltsa jasotzean. Alde egiteko imintzioa egin zuen, aitzakia 

batekin. Haragiaren usteltzea usain zezakeela iruditu zitzaion. Errauts bilakatuko zen egunotako 

batean amona ere. Nork nahi du hezur ere ez den, haizeak eramango duen errauts meta izango den 

norbait laztandu, maitatu. Nork ahal du. 

 

Eider Rodriguez, Haragia, Susa, 2007.  150-151 or. 
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3. Pasartea. Errautsak   
 

Ate ondoan utzitako erroskilez oroitu zen Nora, eta atzera ibili zuen bidea, poliki, amonarenera 

itzultzeko gogorik gabe, ilargiak zuritutako ihia laztanduz, mp3an Piazzollaren bandoneoia 

arnasestuka, malko mulkoak begi zokoetan, zahardadearen amoniako usaina eztarritik atera ezinik.  
Beheko txirrina hiru bider jo, eskailerak binaka igo eta atea zabaldu zuen. Amona ez zuen kaio 

bihurturik zain. Lurrean atea zabaltzea oztopatzen zuen toalla batekin estropezu egin, usain metaliko 

bat sumatu eta sudurra eta ahoa estali zituen eskuaz. 
        Sukaldeko mahaian amonaren zirriborroa ikusi zuen atearen kristal horiztak lausoturik. 

  

Betileekin kristala ukitzen nuela oroitzen dut, eta eskuin eskuaz sukaldeko maratilari oratu niola, 

izerdia, atea zabaltzeko behar besteko indarrik egin gabe. Lanbroturik, amona ikusi nuen, mahai 

gainean metaturik. Eztultxoa ere egin zuen, suabe, burua apur bat jasoz. 
Mahukaren ahoan muturra sartu izan arren, gasaren mozkorrak hartu ninduen. Toalla lehen 

zegoen tokian ipini nuen atzera, zorabiaturik. Erroskilak hartu, hotsik atera gabe atea itxi eta etorbidea 

zeharkatu nuen, mp3an Piazzollaren bandoneoia, cul de sac batean egon eta bertatik hegan atera 

nahiko lukeen tximeleta gizena, arnasa hartzeko txikiegi lituzkeen birikak hauspotuz bezala. 
Zain gelditu nintzen, nire erlojuaren esferari eutsiz, zisne baten lepo ikarak soilik zuritzen zuen 

errekara begira. Ibilera dantzariko mutilaren silueta zaharren errenkada desegiten hasi zen. 

Supermerkatuan balego bezala eraman zituen karroxak. Erroskila bat jan nuen, anis hazi bat lehertu 

zitzaidan ahoan, amona Luciaren esku handiegiak irudikatu nituen forma ematen. 

  

Sakelakora deitu zion amak. «Non zaude?». «Kalean». Negarrik gabe, zehaztasun milimetrikoz 

azaldu zizkion amak amona Luciaren etxekoak. «Bizilagunak usaina sumatu eta udaltzainei deitzerako 

ordea beranduegi izan da». Nora, dolua adierazten ahalegindu zen. «Zatoz hona, elkarrekin afalduko 

dugu». 
Erreka bazterrean egon zen pixka batean, mp3a gordeta, uraren hotsa aditzen. 
Zakurra paseatzera irtendako gizon bat igaro zen aldamenetik, zigarroaren kearekin ahotikako 

lurruna lainotzen. 
«Emango zenidake zigarro bat?». 
Igande gau hartan hasi nintzen berriro erretzen. 
 

Eider Rodriguez, Haragia, Susa, 2007.  152-154 or. 

Eider Rodriguezen Errautsak ipuinaren pasarteak irakurririk, konpara ezazu Hirugarren oparia 
ipuinarekin: (bakarka irakurri eta taula osatu; ondoren, bikotekidearekin alderatu;  azkenik, 
taldean bateratu. Jarduera hau ebaluaziorako ere erabil daiteke) 
 

 Hirugarren oparia Errautsak 

Narrazioaren ahotsak   

Narrazioaren ahotsak   

Gaiak: minak   

Pertsonaien karakterizazioa   

Ama-alaben arteko harremana   

Amen irudia eta genero ikuspegia   
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Irakurketatik sorkuntzara 
 

 

 

 

 

 

 

1. Jarduera. Pertsonaia aldatuz 

 
Kontatu “Hirugarren oparia” ipuina beste pertsonaia baten ikuspuntutik. (150-200 hitz inguru) 
(Bakarka) 
 

 

2. Jarduera. Narrazio laburra 

 
Zer oparituko zenioke zuk amari? Idatzi ipuin labur bat. (150-200 hitz inguru) (Bakarka) 

 

3. Jarduera. Poesia berregin 

 
Itzuli Sarrrionandiaren poesiara eta poesia berregin ezazu zure oroitzapenekin.  (Bakarka) 

 

 

Oroitzen zaitudanean, ________________,  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

... 

 

4. Jarduera. Komikitik narraziora 

 
Eider Rodriguezek Santa familia komiki-liburua argitaratu zuen 2017an, Julen Ribas 

marrazkilariarekin batera; liburuak 2017ko Haur eta Gazte Literaturako Euskadi saria jaso zuen. 

Liburu honetan ere pertsonaien arteko harremanek pisu handia dute kontakizunean.  

 

Santa familia komikiko pasarte batetik abiatuta, bi narrazio literario sortuko ditugu: bata 

harreman hotzaren ikuspuntutik, eta bestea harreman beroaren ikuspuntutik.  (Bakarka)  

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Sormenerako eta irudimenerako grina piztea. 
─ Narrazioaren osagaiak identifikatzea eta narrazio-egitura berriak sortzea. 
─ Narrazio-teknikez jabetzea. 
─ Poema-egitura berriak sortzea. 
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Rodriguez, Eider & Ribas, Julen, Santa familia, Ikastolen elkartea, 2017. 21. or.  
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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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