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Liburuaren fitxa 
 

 

Laburpena 
 

Zergatik irakurri liburua 

 

"Harri eta Herri" Gabriel Aresti olerkari bilbotarrak idatzitako poesia liburua da. 

1964an argitaratu zuen Itxaropena argitaletxeak Zarautzen eta euskal poesiaren historian 

liburu iraultzailea izan zen, gai sozial eta politikoak jorratuz eta injustiziak salatuz. 2014ko 

abenduan, 'Harri eta herri' berrargitaratu dute Euskaltzaindiak eta Gabriel Aresti Kultur 

Elkarteak elkarrekin. 

"Nire aitaren etxea" olerkia ziur aski liburuaren guztien artean ezagunena da. 
Iturria: wikipedia 

Gabriel Arestiren Harri eta herri (Itxaropena, 1964) poema-liburua euskal poesiaren eraberritzean 

funtsezko liburua dugu: hiritartasunaren adierazpen poetikoa dugu (Bilbo hiriaren errepresentazio 

poetikoa); langile-subjektuaren aldarria agertzen da lehen aldiz bilduma batean zehar-lerro gisa; 

hizkuntza-eredu berri bat proposatu zuen poesian, eta euskara batuaren oinarriak ezarri zituen; 

bertako poema ugari klasiko bihurtu dira, eta belaunaldiz belaunaldi transmititu dira, musikaren 

bitartez, edo beste kulturgile batzuek euren egitasmoetan berrartu dituztelako. 

Harri eta herri bildumako poemen irakurketa egiteko funtsezkoa da garai historikoan kokatzea 

bilduma, eta ikasleentzat oso lagungarria izango da halako adibide bat lantzea, literatur lanek 

testuinguru soziopolitikoarekin zer-nolako harremana duten jakiteko: Frankismoaren testuinguru 

hertsian idazten du Arestik, eta giro itogarri horri egiten dio erreferentzia; era berean, 60ko 

hamarkadaren hasieran langile-mugimenduaren indartzearekin batera poesia sozialak indarra 

hartuko du, eta hor kokatzen da Arestiren ekarpena; Bilbon euskaltzaletasuna aldarrikatzeko beharra 

adierazten du, eta zentzu horretan, gerra aurreko poesiagintzaren imajinarioarekin hautsiko du 

(landa-munduaren miresmena adierazten baitzuen, eta landa-munduaren idealizazioa baitzen nagusi.  

Izenburua: Harri eta Herri 

Idazlea: Gabriel Aresti 

Argitaletxea: Susa 

Argitalpen data: 2000 

Orrialde kopurua: 192 
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Atariko jarduerak 

1. Jarduera. Poesiatik objektura 
 

 

 

 

1.1. Poesia bisuala. Hona hemen Joan Brossa (Bartzelona 1919-1998) poeta katalanaren bi 

poemen estekak: 

 Poema1 

 Poema 2 

 

Poema bisual horietan, objektu batekin harremanetan jarri du poema: 

─ Zer objekturekin jarri du harremanetan poema? 

─ Zergatik jarri du harremanetan objektu horrekin? Zer adierazi nahi du 

harreman sinboliko horrek?   

─ Harreman sinboliko horren arabera, zer funtzio du poesiak?   

 

1.2 Poesia sinbolizatzeko erak. Poesia objektuekin harremanetan jarriko dugu, poesiak 

edota poemak iradokitzen digun horren inguruan gogoeta egiteko. Horretarako, hiru 

urrats egingo ditugu: 

─ Lehenik, talde txikitan elkartu (hirunaka edo launaka), eta poesia edo poema 

irudika ezazue hiru objekturen bidez, eta erantzun galdera hauei: zer adierazi 

nahi du harreman sinboliko horrek? Harreman sinboliko horren arabera, zer 

funtzio du poesiak? 

─ Bigarrenik, hautaturiko hiru objektu horiek talde handian aurkeztu, eta 

ikaskideei bi galdera horiek luzatu. 

 

2. Jarduera. Herritartasunaren sinboloak 
 

 

 

 

Poeta askok, haientzat herria zer den adierazteko, edo herritartasuna nola bizi duten 

adierazteko, metaforak eta sinboloak garatu dituzte. 

 

 

 

 

 

Helburuak. Ikasleen jarreran eta aurrezagutzan eragitea: 

─ Jarrera: ikasleengan motibazioa eta interesa piztea. 

─ Ezagutza literarioa: sinbolizazio-prozedurak lantzea. 

 

Helburuak. Ikasleen jarreran eta aurrezagutzan eragitea: 

─ Jarrera: ikasleengan motibazioa eta interesa piztea. 

─ Ezagutza literarioa: sinbolizazio-prozedurak lantzea. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://www.google.es/search?q=joan+brossa+poeta&safe=strict&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwiluKC6naLhAhU2SRUIHUheB7QQpwUIHg&biw=1920&bih=938&dpr=1#imgrc=tL2Pq5jY2UB7jM:
https://www.google.es/search?q=joan+brossa+poeta&safe=strict&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwiluKC6naLhAhU2SRUIHUheB7QQpwUIHg&biw=1920&bih=938&dpr=1#imgrc=tL2Pq5jY2UB7jM:
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fep01.epimg.net%2Fdiario%2Fimagenes%2F2003%2F10%2F03%2Fcultura%2F1065132017_850215_0000000000_sumario_normal.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F2003%2F10%2F03%2Fcultura%2F1065132017_850215.html&docid=KHGLs50n47PcVM&tbnid=XoBAcXe1vk7WCM%3A&vet=10ahUKEwjPm-yfnqLhAhW7UhUIHTrUCN0QMwg5KAUwBQ..i&w=350&h=211&safe=strict&bih=938&biw=1920&q=joan%20brossa%20poesia&ved=0ahUKEwjPm-yfnqLhAhW7UhUIHTrUCN0QMwg5KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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2.1. Herritartasunaren imajinario poetikoak. Hona hemen Jose Mari Iparragirreren 

(Urretxu, 1820-Itsaso, 1881) “Gernikako arbola” poema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema irakurri, eta galdera hauei erantzun: 

─ Zer sinboloren bitartez irudikatu da herritartasuna? 

─ Herritartasunaren inguruko sinbolo horrek, zure ustez, zer norabide 

irudikatzen du?  

o horizontaltasuna. 

o biribiltasuna. 

o bertikaltasuna (zutikakotasuna). 

o kiribiltasuna. 

─ Gaur egun bizirik al dirau sinbolo horrek? Zer testuingurutan?  

GERNIKAKO ARBOLA 

Gernikako arbola 

da bedeinkatua, 

euskaldunen artean 

guztiz maitatua. 

Eman da zabal zazu 

munduan fruitua; 

adoratzen zaitugu 

arbola santua. 

 

Mila urte inguru da 

esaten dutela, 

Jainkoak jarri zuela 

Gernikako arbola. 

Zaude bada, zutikan 

orain ta denbora, 

eroritzen bazera 

arras galdu gera. 

 

Ez zera eroriko, 

arbola maitea, 

baldin portatzen bada 

Bizkaiko Juntea. 

Laurok hartuko degu 

zurekin partea, 

bakean bizi dedin 

Euskaldun jendea. 

 

(…) Jose Mari Iparragirre, Klasikoen Gordailua, 1853 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/idazleak/?p=500
http://basquepoetry.eus/?i=poemak&b=100
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2.2. Herritartasuna irudikatzeko erak Herritartasuna irudiekin harremanetan jarriko 

dugu, herriak edota herritartasunak iradokitzen digun horren inguruan gogoeta 

egiteko: 

─ Talde txikian, bilatu herritartasuna irudikatzeko erabili izan diren hiru 

sinbolo, edo hiru metafora. Herritartasunaren zer alderdi azpimarratzen dute 

sinbolo horiek? Ondoren, talde handian aurkeztu sinbolo horiek, eta sinbolo 

horien mezua. 

─ Talde txikian, sortu herritartasuna irudikatzeko hiru sinbolo berri, edo hiru 

metafora berri. Herritartasunaren zer alderdi azpimarratzen dute sinbolo 

horiek? Ondoren, talde handian aurkeztu sinbolo horiek, eta sinbolo horien 

mezua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Irakasleentzako baliabideak: 

         Hona hemen herritartasuna irudikatzen duten hainbat sinbolo: 

   ─ Arrano beltza. 

 ─ Nafarroako armarria. 

  ─ Ikurrina. 

 ─ Lauburu. 

 ─ Ardi latxa. 

 

 

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/Arrano_Beltza
https://eu.wikipedia.org/wiki/Nafarroako_armarria
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikurrin
https://eu.wikipedia.org/wiki/Lauburu
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ardi_latx
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Irakurketa ibilbidea 

1. Jarduera. Poesiaren funtzioak 

 

 
 

Poeta askok, poesia zer den adierazteko, edo poesiaren funtzioaz aritzeko, metaforak eta 

sinboloak garatu dituzte. Metapoesia deritzo poesiaren inguruan hitz egiten duen poesiari. 

Gabriel Aresti poeta bilbotarrak Harri eta herri (1964) bilduma ezagunean, poesiaren inguruko 

hainbat poema edo bertso-lerro osatu zituen. Metapoesia egin zuen, beraz. Poema eta poema-

zati horietan poesiaren ikuspegi jakin bat garatu zuen. 

 

1.1. Poesiaren funtzioak. Gabriel Arestiren “Esanen dute” poemak poesiaren funtzioa du 

hizpide. Irakurri poema, eta honako galdera hauei erantzun:   

─ Zer objekturekin jarri du harremanetan poesia? Zer adierazi nahi du harreman 

sinbolikoak?   

─ Harreman sinboliko horren arabera, zer funtzio du poesiak?   

─ Zergatik diote batzuek “hau poesia ez dela”?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Harri eta herri. Herritartasuna harriarekin harremanetan jarri du Gabriel Arestik 

poema-bilduma honetan, izenburuak iradoki bezala. “Nire aitaren etxea” poemaren 

interpretazio batzuetan, esaterako, “etxea” (harrizko eraikina) herriaren sinbolotzat 

hartu izan da: 

─ Zer iradokitzen du herria harri gisa irudikatzeak?  

─ Ezagutzen al duzue herria eta harria harremanetan jarri duen beste egilerik 

edo ekimenik? Adibidez, Iñaki Perurena harri-jasotzaileak lotura hori egin 

izan du.  

─ Poesia mailua bada, herria harria bada, zer lotura edo harreman dago bien 

artean? 

 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza literarioa: sinbolizazio-prozedurez jabetzea. 

─ Ezagutza soziokulturala: gizartearen sinboloez jabetzea. 

 

Esanen dute 

hau 

poesia 

ez dela, 

baina nik 

esanen diet 

poesia 

mailu bat 

dela. 

 

Gabriel Aresti, Harri eta herri, Itxaropena, 1964 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/idazleak/?p=110
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/?p=565
http://www.euskonews.com/0606zbk/elkar_eu.html
http://www.euskonews.com/0606zbk/elkar_eu.html
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1.3.  Poesia merkea. Gabriel Arestiren poema-zati honek, poesia-moldeak eta hizkera 

poetikoak ditu hizpide. Irakurri poema, eta honako galdera hauei erantzun:  

─ Zer adierazi nahi du poesia merkea izateak? Arrazoitu erantzuna. 

─ Gabriel Arestik, zer hizkera poetikoaren alde egiten du? Arrazoitu erantzuna. 

 

PROFETA BATI (JURGI OTEITZARI AZALDU NAHIRIK) (Zatia) 

Nire poesia oso merkea da, 

herriaren ahotik hartu nuen 

debalde, 

eta debalde ematen diot 

herriaren belarriari. 

Gabriel Aresti, Harri eta herri, Itxaropena, 1964. 

Kantua: http://susa-literatura.eus/emailuak/aresti-kalderapeko/ 

 

 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://susa-literatura.eus/emailuak/aresti-kalderapeko/
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2. Jarduera. Zorrotzako portua  
 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Arestiren poesiagintzak haustura bat ekarri zuen euskal poesiaren historian. 1936ko 

Gerrak eta ondorengo frankismoak euskal kulturaren ibilbidea eten zuen arte, 1920ko-1930eko 

hamarkadetan, Euskal Pizkundea izeneko mugimendu literarioa garatu zen. Gabriel Arestiren 

ekarpenak berritu egin zuen Euskal Pizkundean garaturiko poesia-mota, bai moldean, bai 

hizkeran, bai gaitegian. Jarduera honetan, Gabriel Arestiren poema bat konparatu egingo dugu 

Euskal Pizkundea garaiko poema batekin: Xabier Lizardiren “Bultzi-leihotik” poemarekin. 

 

 

ZORROTZAKO PORTUAN ALDARRIKA 

Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan. 

Zimendua dakar, ehun kiloko sakoetan. 

Bien bitartean 

Anton eta Gilen zeuden 

zerrarekin 

tronko hura erdibitzen. 

Sokarekin... 

Ez dago kablerik... 

Bestela... 

Tira eta tira, 

orain Anton, 

gero Gilen, 

ez naiz hilen, 

Gilen. 

Hemen euskaraz 

ta han erdaraz. 

Birao egiten zuten. 

Okerbideak ez baitaki mintzaerarik, 

berdin tratatzen baitu 

erdalduna 

eta 

euskalduna. 

Arbolaren neurriak hartu nituen. 

Antiojoak bustitzen zitzaizkidan. 

(Amak gauean pentsatu zuen errekara 

erori nintzela). Eta esan nuen: 

Beti paratuko naiz 

gizonaren alde. 

Gilen. 

Anton. 

Gabriel Aresti, Harri eta herri, Itxaropena, 1964. 

 

 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

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

─ Ezagutza literarioa (2):  poemen egiturez jabetzea. 

─ Ezagutza soziokulturala: testu literarioetan irudikaturiko geografia sozialez 

jabetzea.   

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_xslt&view=frontpage&layout=lth_detail&Itemid=474&search=pizkunde&lang=eu#242
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BULTZI-LEIHOTIK1 
Oi, lur, oi, lur! 

Oi ene lur nerea! 

Oi, goiz eme 

parre gozo ernea...! 

 

Arto musker2, 

mendi, baserri zaharrak 

ale gorriz 

abailduta3 sagarrak4; 

 

Oro laino 

mehe batek estalia, 

urrez oro 

eguzkiak jantzia… 

 

Nekazari 

gizandi5 bat iduri, 

soroan zut, 

bejondeizula zuri...! 

 

Zure bazter, 

gurazko6 aberria 

doa zoro 

(ta bertan ni) bultzia7. 

 

Oi, ene lur, 

baninduzu zerea 

zu landu, ta 

zure sariz asea...! 

 

Baina… ezin: 

beheko behar goriak 

narama… Agur: 

soro, sagar, mendiak...! 

 
1 bultzi-leihotik: tren-leihotik 

2 musker: berde kolorea 

3 abailduta: zamatuta, burumakur 

4 sagarrak: sagarrondoak 

5 gizandi: gizon handi, erraldoi 

6 gurazko: desirazko 

7 bultzi: tren 

 

Koldo Izagirre, XX. mendeko poesia. Xabier Lizardi, Susa, 2000. 

[Biotz-begietan, 1932] 

 

 

2.1. Poesiaren geografiak. Gabriel Arestiren “Zorrotzako portuan aldarrika” poema eta 

Xabier Lizardiren “Bultzi-leihotik” poema irakurri, eta erantzun galdera hauei: 

─ Zer geografiatan daude kokaturik poemak? 

─ Geografia horretan, zer pertsonaia-mota kokatu dira?  

─ Zertan ari dira poemako pertsonaiak? 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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Taula betetzeak lagunduko dizue geografiaren inguruko erantzunak garatzen. 

 

 

2.2. Poesiaren moldea. Gabriel Arestiren “Zorrotzako portuan aldarrika” poema eta 

Xabier Lizardiren “Bultzi-leihotik” poema kontuan hartuta, erantzun galdera honi: zer 

molde erabili da poema egituratzeko? (errima, estrofa, neurria…).Taula betetzeak 

lagunduko dizue galderaren erantzuna garatzen. 

 

 

 

2.3 Langileen aldarriak. Industria-portu bateko langileak dira “Zorrotzako portuan 

aldarrika” poemako protagonistak (Anton eta Gilen). 1960ko hamarkadan zehar industriako 

langileen aldarrikapenek gora egin zuten, eta langile-mugimendua egituratzeari ekin zion. 

Testuinguru horretan, ugari izan ziren lanaren morrontza edo lan-baldintzak salatzen 

zituzten poemak. Hona hemen Jose Antonio Artzek Isturitzetik Tolosan barru (1969) 

bildumako poema bisuala. Poema irakurri, eta erantzun galdera hauei: 

─ Zer mezu helarazten du poemak?  

─ Hitzen eta letren kokapenaren bitartez, zer irudi eraiki du poemak?  

─ Tipografiaren bidez, zer zentzu sortu du poemak?  

─ Poemaren musikalitateak loturarik al du poeman irudikaturiko lan-egoerarekin?  

Geografiaren eta pertsonaien 

ezaugarriak 

Zorrotzako portuan 

aldarrika 

Bultzi-leihotik 

Hiria / Herria / Mendia   

Natura du aipagai / giza 

jarduna du aipagai 

  

Espazio ideala / espazio 

gatazkatsua 

  

Pertsonaiak behatzailea(k) / 

pertsonaia ekintzailea(k) 

  

Pertsonaiak bakardadean / 

Pertsonaiak taldean 

  

Poesiaren moldea eta hizkera Zorrotzako portuan 

aldarrika 

Bultzi-leihotik 

Estrofen egitura erabiltzen du 

poema egituratzeko? 

  

Bertso-lerroen neurri zehatza 

erabili du poema 

egituratzeko? 

  

Bertso-lerroen amaierako 

errima erabili du poemari 

musikalitatea emateko? 

  

Modu librean egituratu ditu 

bertso-lerroak, errimarik 

gabe eta neurririk gabe? 

  

Ahozkotasunaren oihartzunik 

al dago poeman? 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/idazleak/?p=170
http://www.ehu.eus/ehg/literatura/?p=665
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Konparatu “lanalanalana” poema “Zorrotzako portuan aldarrika” poemarekin, eta bete 

taula: 

 

 

 

 

 

 

 

Poesiaren moldea eta hizkera Zorrotzako portuan 

aldarrika 

Bultzi-leihotik 

Egoera jakin baten eszena 

poetikoa eraikitzen du? 
  

Ahozko hizkera erabiltzen du? 

 
  

Esaldien eta joskeraren ohiko 

egiturak hausten ditu? 
  

Tipografia, letren kokapena eta 

musikalitateak zentzua sortzen 

dute? 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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3. Jarduera. Poesia soziala 
 

 

 

 

 

 

 

3.1. Gabriel Aresti eta frankismoa. Harri eta herri (1964) bilduma frankismoaren garaian 

argitaratu zuen Gabriel Arestik. Bilduman bertan, frankismoaren jazarpena salatu zuen, 

eta adierazpen askatasuna aldarrikatu. Poema irakurri, eta erantzun galderei: 

─ Zure ustez, nori zuzentzen zaio poeta? Arrazoitu erantzuna. 

─ Poema honetan, zer sinbolok irudikatzen dute jazarpena? Arrazoitu erantzuna. 

─ Bururatzen al zaizu jazarpena irudikatzeko Arestik darabilen sinboloarekin 

loturiko irudiren bat? Zein egoeratan erabili izan da sinbolo hori? 

─ Zure ustez, hitzari zer funtzio ematen dio poemak?  Arrazoitu erantzuna. 

 

 

GIZONAREN AHOA 

Ez ezazue tapa 

gizonaren ahoa. 

Defendi dadin. 

Hainbeste bidegabe 

egin zaio 

azken ehun mila urte 

honetan... 

Orain, 

besoak 

indargabeturik ditu, 

burua erdi-bitan; 

ez diozue 

kopetan adarrik ernatzen 

utzi; 

ebaki dizkiozue 

eskuak, 

ez dezan 

ezpatarik astin. 

Hor datza. 

Ezin defendi daiteke 

indarrez. 

Bakar-bakar-bakarrikan 

geratzen zaio 

hitza. 

 

 

 
Baina ez ezazue, 

baina ez ezazue, 

baina ez ezazue, 

ez ezazue tapa 

gizonaren ahoa. 

Hitzaz 

balia dadin, 

hitzaz 

zerbitza dadin. 

Honela konpreni 

dezazuen 

zertarako 

jaiotzen den 

mundura. 

Ez, 

ez ezazue tapa 

gizonaren ahoa. 

 

 

 

 

 

Gabriel Aresti, Harri eta herri, 

Itxaropena, 1964. 

Audioa: http://www.susa-

literatura.eus/emailuak/aresti/ 

 

 

 

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza literarioa (1): testu literarioetan garaturiko sinboloez jabetzea. 
─ Ezagutza literarioa (2):  mugimendu literarioen ezaugarriez jabetzea (poesia 

soziala). 

─ Ezagutza soziokulturala: testu literarioetan irudikaturiko testuinguru sozialez 

jabetzea (frankismoa 
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  Irakasleentzako baliabideak: 

Hona hemen adierazpen askatasunaren urraketa salatzeko erabili izan 

diren sinbolo zenbait: 

 

 
Irudi hauek aurkeztu, eta poemarekin harremanetan jar daitezke, 

antzekotasunak eta aldeak aztertze aldera. Lehen bi irudietan, ez da genero-

markarik hanpatzen, eta ahoa tapatu diotela ageri da, baina, ez da ikusgarri 

egin beste jende batek tapatu diola ahoa. Argia aldizkariko azaletan, aldiz, 

emakume bat gorpuzten da (eta ez gizona, Arestirenaren aldean), eta 

gainera, giza esku batzuk agertzen dira estaltze horren arduradun gisa. 

Bestalde, Argia-ren bigarren azalean, Arestiren “Egia bat esateagatik” 

poemaren lelo bat ekarri da: “Inoiz, inon, inoiz, ez naiz isilduko”. Baina, 

plural bilakatu da, kolektibo egin da. 
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Testuartekotasuna eta disziplinartekotasuna 

1. Jarduera. Nire aitaren etxea 
 

 

 

 

 

 

Harri eta herri (1964) bildumako poemarik ezagunena da “Nire aitaren etxea”. Hainbat kantu egin 

dira poema horren letrarekin eta hainbat lan artistikoren inspirazio-iturri izan da.  

 

1.1. Aitaren etxearen berridazketak. Poema asko ere sortu dira “Nire aitaren etxea” oinarri 

izanda, poema hori berrasmatuz, eta irakurketa berriak proposatuz. Horietako bi dira 

Yolanda Arrietaren “Iragan min emea. Aintziraren ama”, eta Kirmen Uriberen “Aitaren etxea 

neuk ere”. Konparatu bi testu horiek “Nire aitaren etxea” poemarekin, eta gogoeta taula 

honetan bildu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nire aitaren etxea, 

konparazioa 

Iragan min emea Aitaren etxea neuk ere 

Zer osagaik edo adierazpenek 

irauten du antzera? 

  

Zer osagai edo adierazpen 

gehitu da? 

 
 

 

Nola deskribatzen da poema 

bakoitzean komunitatea edo 

kolektiboa? Zein hitz 

erabiltzen dute giza talde hori 

deskribatzeko?  

  

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Ezagutza soziokulturala: herritartasunaren inguruko ikuspegiak ezagutzea. 

─ Ezagutza literarioa: testu literarioen arteko loturak egiteko gaitasuna lantzea 

(testuartekotasuna). 
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NIRE AITAREN ETXEA 

Nire aitaren etxea 

defendituko dut. 

Otsoen kontra, 

sikatearen kontra, 

lukurreriaren kontra, 

justiziaren kontra, 

defenditu 

eginen dut 

nire aitaren etxea. 

Galduko ditut 

aziendak, 

soloak, 

pinudiak; 

galduko ditut 

korrituak, 

errentak, 

interesak, 

baina nire aitaren etxea defendituko dut. 

Harmak kenduko dizkidate, 

eta eskuarekin defendituko dut 

nire aitaren etxea; 

eskuak ebakiko dizkidate, 

eta besoarekin defendituko dut 

nire aitaren etxea; 

besorik gabe, 

sorbaldik gabe, 

bularrik gabe 

utziko naute, 

eta arimarekin defendituko dut 

nire aitaren etxea. 

Ni hilen naiz, 

nire arima galduko da, 

nire askazia galduko da, 

baina nire aitaren etxeak 

iraunen du 

zutik. 

 

Gabriel Aresti, Harri eta herri, Itxaropena, 1964. 

Audioa: http://www.susa-literatura.eus/emailuak/aresti/ 

 

 

 

 

AITAREN ETXEA NEUK ERE 

 Aitaren etxea defendituko dut neuk ere. 

Nola ez, Gabriel Aresti, Bilboko neure poeta maitea.  

Aitor dut zirrara eragiten didatela oraindik  

diktaduraren ilunbean idatzi zenituen hitz haiek.  

 

Maiz hartzen ditut gogoan eta neure buruari  

galdetzen diot nola eutsi zenien, ezker eskuin,  

zure kontra izan ziren oldar bidegabeei.  

 

Bitxia da baina orain denek goratzen zaituzte,  

baita lehen larrutu zintuztenek ere.  

Ez da erraza liburu onak idaztea gurean,  

larre motzean hazitakoak gara euskaldunak,  

onerako eta txarrerako.  

Eta beldurrez idazten dugu oraindik,  

desagertzeko beldurrez.  

Baina eutsiko diot, Gabriel, hizkuntza zaharrak  

belarrira hitz egiten didan bitartean.  

 

Aitaren etxea defendituko dut, neuk ere. 

Dena den, utzidazu pixka bat desleiala izaten,  

laga etxeari itxura aldatzen:  

pintatuko ditut hormak kolorez, Ikeako altzari merkeak 

 jarriko ditut han-hemenka,  

eta afariak egingo ditut lagunekin  

kalean erositako kebaba jaten. 

 

Gure aitaren etxea defendituko dut neuk ere, nola ez,  

baina utzidazu noizean behin abandonatzen,  

leihoak itxi eta ateak zarratzen 

Etxe alboko lorategian kanping denda jarri  

 eta, udako gauean, umeekin batera lo egiteko.  

Horretarako ez bada ere, Gabriel. 

 

Kirmen Uribe, “Aitaren etxea neuk ere”, At!, Etxepare 

Institutua, 2011, 85.-86. orrialdeak. 

 

IRAGAN MIN EMEA. AINTZIRAREN AMA  

Gure amaren etxea defendituko dut, ahanzturaren aurka, ahots guztien alde defendituko 

dut gure amaren etxea. 

Eta galduko ditut pribilegioak, lagun izeneko ezagunak, sare ezagunetako itunak, baina 

gure amaren etxea defendituko dut irribarre erdiz, osoaz ezin denean. 

Errespetu mutuaz onartuko naute, adeitasun iheskorrez agurtuko naute, baina esate 

hutsez eta izate sotilez defendituko dut gure amaren etxea, nahiz eta, egun, gure amaren eta 

aitaren etxe hori hiri honetatik oso urrun egon; nahiz eta, etxe honetan, argazkiak eta 
oroitzapenak besterik ez geratu. 

Yolanda Arrieta, Off-on, 2009, Erein. 
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1.2. Aitaren etxea eraldatzeko erak. Talde txikitan, “Nire aitaren etxea” poema 

abiapuntutzat hartuz, sortu poema berri bat, nahi duzuen gaiaren edo kezkaren 

inguruan, poemaren lelo nagusiaren osagai bati eutsita: adibidez, “gure koadrilaren 

lokala defendituko dut”, “gure gurasoen etxea zainduko dut”, “zure gitarraren soinua 

defendituko dut”. 

 

 

2. Jarduera. Aresti biografikoa 
 

 

 

 

 

 

2.1. Gabriel Arestiren bioGrafia. Adur Larreak Gabriel Arestiren biografia oinarri 

hartuta Aresti bioGrafikoa (Erroa, 2015) komikia sortu zuen. Komiki horrek oso ongi 

irudikatzen du Arestiren ibilbide pertsonala, ibilbide profesionala eta baita ibilbide 

poetikoa ere. Komikia irakurri, eta taldeka, honako urrats hauek egin: 

─ Laburtu Gabriel Arestiren bizitza. 

─ Komikiaren zer hizkuntza-osagai erabili dira? Eman hiruzpalau adibide. 

─ Komikiaren zer kode ikoniko erabili dira? Eman hiruzpalau adibide. 

─ Hautatu komikian grafikoki irudikatu den poema bat, eta konparatu 

poemaren bertsio idatzia komiki-bertsioarekin. 

 

  

Helburuak. Gaitasun hauek jorratuko dira: 

─ Genero artistikoak konparatzeko gaitasuna. 

─ Idazleen biografiak obra poetikoarekin harremanetan jartzeko gaitasuna. 

 

KOMIKIA, HIZKUNTZA-OSAGAIAK 

Komikietan hizkuntza hiru modu hauetara ageri ohi da: 

Kartutxoak. Elkarrizketakoa ez den testua da, goian edo alboan, koadro batean 

(«kartutxo» batean) agertu ohi da eta esan genezake halako off ahotsaren modukoa 

dela. Normalean bi funtzio bete ohi ditu kartutxoetako testuak: 1) denbora kokatzea: 

dela denbora aldaketa iragartzea (aldi berean..., bi urte lehenago..., handik x astera...), 

dela denbora eta tokia kokatzea (Paris, 1945), dela denbora-elipsietan gertatu denaren 

berri ematea; edo 2) Ainguraketa funtzioa, hots, irudiaren zehazgabetasuna zehaztea; 

esaterako, urrunean ikusten badugu zaldun multzo bat, zaila izango dugu jakitea 

lagunak ala arerioak diren, eta kartutxoko testuak azalduko digu hori. Nolanahi ere, 

egile bakoitzak bere modura jokatzen du, eta hainbat kasutan kartutxoak ia behin ere 

erabiltzen ez badira ere, badaude bestelako komikiak non hitzezko kontakizunaren 

hari nagusia kartutxoen bidez harilkatzen den. 

Globoak (boule – bocadillo). Hor agertzen da normalean testurik gehiena. Globoaren 

formak berak informazio osagarria ematen digu (pentsamendua, beldurra...), 

komikiaren konbentzio grafikoei esker. Beste batzuetan, zeinuak erabiltzen dira 

hitzekin batera, hitz tabuen ordezko; edo grafiaz balia daiteke egilea enfatizatzeko (hitz 

bat askoz handiago marraztuz, esaterako).  

Testu osagarriak. Irudien barruan barruan ager daitezkeen bestelako testuei eman 

diet izen hori: afitxeak, denda izenak, gutunak...  
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2.2. Aresti Zorrotzako portuan. Arretaz aztertu Aresti bioGrafikoa (Erroa, 2015) 

komikiko bi orrialde hauek, eta konparatu “Zorrotzako portuan aldarrika” poemarekin: zer 

harreman dago Arestiren bizipen biografiko horien eta poemaren artean? Poemaren zer 

osagai agertzen dira eszena biografiko hauetan? 

 

KOMIKIA, KODE IKONIKOAK 

Komikiak ere baditu kode ikoniko berezituak: 

 Onomatopeiak: komikietan onomatopeia asko behin eta berriz erabiltzen dira, 
onomatopeia estereotipatu izateraino. Adibidez, aaaaaa, oihua adierazteko; dan, dan, ate-
jotzea adierazteko; klak, telefonoa eskegitzean, eta abar. Baina, askotan komikigileek 
onomatopeiak berritzaileagoak sortzen dituzte, onomatopeietan ere sormen-lana egiten da. 
Adibidez, kar, kar, kark, tiro-hotsa adierazteko; bulka, kolpea adierazteko; zirt zart, zartakoak 
adierazteko; plotx, uretan murgiltzea, eta abar.  

 Ideogramak edo metafora bisualak: ideograma edo metafora bisualak irudi edo 
irudi-multzo bat dira, emozio edo gertaera bat irudikatzeko eraikiak. Ideograma 
estereotipatuak dira nagusi. Adibidez, !, harridura adierazteko; ?, zalantza agertzeko; 
billetea hegan, dirua galdu dela adierazteko; garezurra, izarra eta ikur multzo bat, 
haserrealdia adierazteko; kortxeak eta antzeko zeinuak, musika-hotsa adierazteko; eta abar. 
Zenbait komikigilek ere ideograma berritzaileak erabiltzen dituzte. 

 Kode zinetikoak: mugimenduak adierazteko erabili ohi diren konbentzioak dira. 
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Adur Larrea, Aresti bioGrafikoa (Erroa, 2015) 
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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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