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«Ziur asko, nere bizitza,
hasi nuen bezala bukatu
ko dut: liburuez inguratu
rik»

(J.P. Sartre)

Beharbada gure egoera pertsonala ez
da izango J .P. Sartre-ren hitz hauek
adierazten dutenaren antzekoa, nahiz
eta gure ingurune soziokulturalak mate
rial idatzi ugari baten erabili beharra sa
rritan inposatu.

Gure zibilizazioak informazio uga
riez jabetzea eskatzen digunez, eta sarri
tan informazio hori idatzirik igortzen di
gunez, beharrezkoa zaigu jakitea nola
koa izan den gure iraganeko irakurketa
rekiko jarrera, premia berrietara ego
kitzeko dugun irakur-ohitura. Horretaz
gainera, irakurle helduak irakurketa
zertan datzan jakin beharko luke. lra
kurketa ez da bapateko sormena, urrats
batzuk jarraituz eraikitzen den prozesua
baizik, eta irakurketan zehar izaten du
gun jarrera ez da izaten beti kontzien
tea.

Edonorentzat, gerora ikasiko duen
guztia irakurketa iaiotasunaren baitan
<lago.Irakurketa ez da haurtzaroko ara
zo bat bakarrik; gerora ere badu eragi
nik. Gai ezberdinetan, ikasleak izan di
tzakeen ondorioak eta etekinak, irakur-

ketarako lortu duen gaitasunarekin lo
tzen <lira.Irakurketan duen gaitasun es
kasak bitarteko urratsetan zailtasunak
sortzen dizkio, hots, testuaren irakurke
tan, informazioaren eskuraketan,. ..
Autonomia galtzen da, lanak bakarka
ezin direlako egin. Ekintza kognosziti
boen garapenean eta irakurketa ohitu
ren lorpen egoki baten artean erlazio
estu bat <lago:irakurketarako gaitasun
ezak pentsamendu abstraktoa galeraz
ten omen du.

Baina bitxikeria litzateke kultura al
detik ondo ornitutako pertsona batek
«irakurtzen ikastea». Errealitateak, or
dea, gertaera hori ez dela hain harriga
rria erakusten digu. Inoiz ere ez diogu
uko egiten irakurtzen ikasteari. Hona
hemen Goethe pentsalari alemanak
bere laguna zen Eckermann idazleari
gutun batetan idatzi ziona:

«Jendeak ez daki zenbat denbora eta
nolako pazientzia behar den irakur
tzen ikasteko. Larogei urtetan zehar
ari naiz lan honetan eta oraindik ezin
dut esan lortu dudanik ... »
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ZER DAIRAKURKETA?

Irakurketa zertan datzanjakitea inte
resgarritzat jotzen dugu bere ikasketa
eta hobekuntza egoki bat errazago anto
latzeko. Irakurketari buruz eman dai
tezkeen definizioak aipatzen baditugu,
zera jakiteko egiten dugu:

- noiz irakurtzen dugu benetan?,
- zergatik edo zertarako irakurtzen
dugu?,

- zer irakurri behar dugu?
Irakurketaren helburua idatzitakoa

ren ulermenera iristea da. Testu baten
bidez beste pertsona baten pentsaeraja
sotzea da irakurketa. Baina irakurketa
zer den zehatz-mehatz jakitea zaila da.
Irakurketa-teknikoak, filosofoak eta
idazleak askotan saiatu dira hitzen bidez
definizio egoki bat adierazten. Hona he
men, beste batzuren artean, gure haus
narketarako interesgarriak iruditzen
zaizkigun batzuk:

G. Mialaret-ek honela dio:·«irakur
keta mezu idatzi baten edukia ulertzea
da, eta horretaz gainera, mezu hori eta
bere balio estetikoa baloratzeko gai iza
tea».

R. Gloton, «Nouvelle Education»
talde frantseseko partaideak irakurtze
ko gaitasuna honako honi dagokiola
dio: «irakurketa operazio eraginkor
bihurtzeko, eta besteen ideia baten ber
sortze-jarrera bat hartzeko gai denari;
besteei eta norberari adi egotea suposa
tzen du guzti honek. Arrazoi du Sartrek
irakurketan somaketa eta sortzearen
sintesia ikusten duenean».

M. Lobrot-ek, psikologo bezala, bes
te definizio bat aurkezten du eta irakur
keta, egituraketa buru-lan, inplikazio
afektibo eta komunikazio desio bat dela
esaten du: «somaketa jarrera honek tes
tu idatziari eduki bat eranstera bultza
tzen du irakurlea eta, era berean, jasota
ko elementuak iraganeko esperientzi
multzoarekin elkartzera, beraien oroi
mena inpresio eta ideia-erizpen eran
gordez».

1969. urtean, Quebec-eko gobernua
ren «ereduzko egitamu» batetan, ira
kurketa ikasteko era bat, beste entzu-
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men-metodo bat (entzumen bisuala)
dela esaten zen.

Gaur egungo erizpideek irakurketa
sinbolismo zuzentzat hartzen dute: ida
tziaren esanahi zuzen bat eskuratzea da.
Irakurketa on bat ihardupide kognitibo
bat da: irakurleak testuko ideiak jaso,
interpretatu eta baloratu egiten ditu.

Esanahiaren muina ukitzean hiru al
dagai izan behar dira kontutan: idazlea,
irakurlea eta materiala. Oso kontutan
izan behar da esaldi osoaren ulermena
osatzen duten hitz bakoitzaren ulermen
partzialetik ez datorrela. Hitz bakoitzak
ematen duen informazioa ezberdina da
tokiz toki: esaldiko hitzen arteko erla
zioa ezarri behar da. Irakurketan, nola
bait esateko, testuan gorderik dagoen
pentsamenduajaso behar da.

Jenkinson-ek, testuari esanahia
eman behar zaiola dio. Esanahia jaso
bakarrik ez: testuaren eta irakurlearen
artean harremanak, erlazioak ematen
dira. Beraz, esanahia eraikitzerakoan bi
prozesu agertzen dira:

- esanahiaren interpretazioa: W.
Gray-k esaten duenez, esanahi zu
zenez aparte, esanahi osagarrizko
eta inplizitoaz jabetzea;

- esanahiaren ebaluazioa: mezua
norberaren esperientzia eta ezagu
penen baitan epaitzea da. Irakurri
tako testuaren aurrean erreakzio
kritiko bat dago. Azken ekintza ho
netan, Jenkinsonek dioenez, adi
men prozesu ezberdinek parte
hartzen dute: diskriminazioa, iru
dimena, analisia, epaiketa, ara
zoen argitzea, ...

Irakurketan bi informazio mota ema
ten dira:

- inpresoak daraman informazioa:
ikusmenezko informazioa da, be
gietatik sartzen bait da;

- ikusmenezkoa ez den informazioa:
hizkuntzaren ezagutza, testuan da
goen gaiaren nolabaiteko ezagutza,
hori nola irakurri behar den eta
abar.

Bi informazio horien artean erlazio
bat dago. Irakurleak ikusmenezko ez
den informazio zenbat eta gehiago izan,



124

hainbat eta ikusmenezko gutxiago
behar du. Horregatik, hitzak eta esaldi
ezagunak, gure herriko txartelak, egun
kari bat, elaberri erraz bat ... aiseago ira
kurtzen ditugu. Ikusmenezkoa ez den
informazioa irakurketaren muinean
dago.

Ulertzen den testua beste hitz ba
tzuez adierazteko gai izan behar du ira
kurleak. Irakurketa eta idazketa eredu
pertsonal baten lorketarako lagungarri
gertatzen dira. Baina puntu hau idazke
tari buruzko beste artikulu batentzako
gai egokia litzatekeela uste dugu.

Oraintsu arte, behin baino gehiago
tan, irakurtzea deszifratzea dela pentsa
tu ohi da. Hizkiak soinu bihurtu, ondo
ren esanahia lortzeko. Baina dauzkagun
datuek ez dute adierazten hori: irakur
tzean ez ditugu erabiltzen inpresoan
dauden adierazpenak bakarrik (hizkiak,
hitzak, lerroak, maiuskulak eta abar),
esanahia bera ere adierazpen garrantzi
tsua da. Esan dugunez, irakurtzea, ba
tez ere, errealitate psikologiko bat da.

ZERGATIK, ZERTARAKO
IRAKURRI?

Gaur egun, irakurketa ekintzetarako
abiapuntua da; pentsaera-ardatza eta
informazio--zutabea da. Era berean, ko
munikazio funtzio bat betetzen duenez,
irakurketa giza bizitzaren ardatza da:
esaterako, edonork lanpostu bat bete
tzeko duen ahalmena, sarritan, berak gai
bat ikasteko eta bertatik oinarrizko on
dorioak ateratzeko duen gaitasunaz
neurtuko da.

Baina, askotan, irakurketak giza iru
di baten aurka aritu behar du. Gure in
guruko gehienengan irakurtzearen aur
kako prebentzioren bat somatzen da:
oporraldietan edo etxean irakurtzea
besteei denbora ukatzea da: seme-ala
bei, emazteari, senarrari, gurasoei, eta
abar. lrakurtzea ez da lan egitea, dima
alferrik iraztea da ... Baina ba dago ho
rien inguruan irakurle porrokaturik ere.

Inkestetan ematen diren datuen ara
bera, Euskal Herrian oso gutxi irakur
tzen da, bai euskaraz eta bai erdaraz.
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Jendeak beharrez bakarrik irakurtzen
du. Justu-justuan eskolan edo unibertsi
tatean ikasi behar diren liburuak ira
kurtzen ditugu eta kito. Ikasketak buka
tu ondoren, premia biziko zerbaitetara
ko ez bada, irakurketa da lehenengoz
«alde batera uzten dena». Horrek ez du
adierazi nahi ez dela nabaritzen bere
premia giza elementu beharrezko beza
la informatzeko, lan egiteko, hausnar
tzeko, erabakitzeko ... : guzti horretara
ko irakurtzen ohi da.

Posible da irakurtzeko asmoen siste
matizazio bat egitea. lrakurketak badu
zerikusirik heziketa eta bizibide ihar
duerarekin:

* «profesional»ek (ingeniari, senda
gile, legegizon, ... ) bi irakurmotaz ari
tzen dira:

- informazio irakurketa: liburua
ren mamia ezaguna da, baina ira
kuketaren bidez datu zehatzen
bat lortu nahi da;

- liburu zientifikoen irakurketa sa
kona: informazio irakurketa asti
tsu bat da.

* ikasleen artean hiru irakurketa
mota nabaritzen dira:

- bereganatze irakurketa eta ikas
keta testuen berrikusketa;

- prentsa eta aldizkari espezializa
tuen informazio irakurketa;

- ornitze kulturalezko irakurketa:
elaberriak, saiakerak, filosofiak,

* «Hirugarren saialetako» (sektoree
tako) enplegatuek (sekretari, bankari,
tekniko-mekatal agente, gizartezko ar
duradun eta abarrek) gai ezberdinetan
egiten dute irakurketa: egunkari ofizial,
lege-testu, posta, barne ohar, txosten
pertsonal, artikulu espezializatuetan ...
·Bere lanbidearekin zuzenki erlazionatu
tako zeregin hauetaz gain, askorengan
irakurketa pertsonalarekiko halako
atxekitasun bat somatzen da: elaberri
eta nolanahiko libururak.

ZER, NOLA IRAKURRI?

Zaila da jakitea zer irakurri behar
den eta zer ez den irakurri behar. Osear
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Wilde-ren iritziz, kultura intelektual
modernoaren erdia baino gehiago inoiz
irakurri behar ez danaren menpean
daga.

Irakurtzen dugunean, zerbaiten atze
tik goaz. Irakurketa eraginkorrak
proiektu bat betetzen uzten digu. Eta
hori horrela bada, helburu bat duelako
da. Ondorioz, oinarrizko okerra eraba
karreko irakurketa da.

Liburu batek irakurlearengan
erreakzio ezberdinak sortarazi behar
ditu: ezberdinak izango <lirairakurlea
ren irakur-jarrera kontutan harturik.
Norabide guztietan arakatu behar da li
burua. «Peru Abarca»ren kasuan, adibi
dez, irakurketa lineal batez gain, beste
askotariko bat plantea daiteke:

- garai hartako gizagertaera adieraz
korren bilakaera;

- bi edo hiru pertsonaiaren sakontze
psikologikoa;

- XVIII. mendeko lan giroaren ana
lisia;

- baserritar edo meategietako langi
leen seme-alaben bizimoduaren az
terketa;.

- irakurtzeak ematen duen poza;

Ez da erraza irakurketari ematen
zaion denbora, metodoa eta helburua
mugatzea. Gehienetan ez daga metodo
praktikorik ezta ere irakurtzeko egiazko
asmorik. «Zerbait irakurri gabe ez uz
tearren» irakurtzen da.

Historian zehar ahalegin pedagogiko
ezberdinak izan <lirairakurketaren ira
kaskuntzan. Azken mende honetako
panoraman irakasbide «global» eta «si
labiko»en arteko eztabaida nagusitu da.
Hobekuntza mailan, lehia erabilkor eta
pragmatikoa «atsegin» eta aberastasun
kultural den irakurketaren aurka aritu
da.

«lrakurtzen duen irakurle»aren be
haketak, erabiltzen duen metodoari bu
ruzko dedukzio batzuk susmatzen uzten
du. Metodo hori, irakurrera bat eta,az
ken finean, portaera bat besterik ez da.
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Batzuetan zerbait bereganatzeko ira
kurtzen da, eta beste batzuetan testua
«antzemateko» bakarrik. Bietan, kasu
gehienetan, hitz zerrenda jarraituz ira
kurtzen da: nekez uzten da hitzez hitz
irakurtzea: den-dena eta dagoen orde
nean irakurri behar da, dagoenetik ezer
ez galtzeko. Baina sistima hori ez datar
bat egiazko irakurketarekin. Egokiago
izango litzateke liburuan zehar «bidaia
tzea», irakurketa gogozko eta metodiko
bat egitea. Komeni da etorburutik bu
kaerara joatea, parrafo baten hasiera
eta amaiera irakurtzea.

Aipatutako hiru irakurle-taldeetan,
era askotako zurruntasun, aurreritzi, in
hibizio, irakurketa mota intuikorrak ...
ematen <lira.Jarrera guzti hauek irakur
keta eraginkorraren aurka jotzen dute
eta atzerapen bat sor dezakete. Irakur
keta prozesuan bi elementu baloratu eta
hobe daitezke: azkartasuna eta irakur
ketaren ondorengo berformulazio mai
lak. Noski, saiakera egoki baten bidez,
irakurketa potentziala eta bere bilakae
ra hobetu egin daitezke. Zenbat eta az
kartasun handiago bat lortu, hainbat eta
gehiago abiatzen <lirairakurlearen aha
leginak identifikazio prozesutik (irakur
keta silabikoa) aitzinapen eta esanahi
-harkizunera. Azkartasunaren bilakaera
ez da berez ematen; saiakera eta lorpen
berri batzuen ikasketaren ondorioa da.

Helduen irakurketaren hobekuntza
rako metodoak Iparameriketako Estatu
Batuetan agertu ziren XX. mende ho
nen hasieran; eta bultzada handia jaso
zuten zabalerazten zituzten Unibertsita
te eta erakunde espezializatuen entzu
teari ezker. Lehenengo erabiltzaileak
ikasleak, negozio gizonak, beterazleak
eta administrazio handietako eta arma
dako partaideak izan ziren. 1955. urte
tik aurrera Europan ere zabaltzen <lira.

Hiru arrazoi aipatzen <lira metodo
hauen arrakasta esplikatzeko:

- era guztietako idazkien inflazioa;
- hezlariek egindako ikerketen on-
dorioak: hauek irakurketaren anu
ra ez zela egokia nabarierazi zuten;
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- irakurketaren zehar begiek egin
behar duten permadurarekiko of
talmologoen agerpenak: argi eta
garbi adierazi zen zein gaizki era
biltzen ziren somaketa-mekanis
moak irakurketan zehar.

Ikerketek begien funtzionamenduari
buruzko informazio garrantzitsuak eka
rri zizkien hezlariei: irakurketan zehar
ko begien mugimenduak eta begi ere
mua aztertu ziren gehienbat.

IRAKURKETA ETA HIZKUNTZ
TREBETASUNAK

Helduen irakurketaren fokatze kua
litatibo batetan, azkartasunaz gain,
ulermena oinarrizko elementu bat da;
eta, gorago esan dugunez, askotariko
ulermena.

Irakurketak ia buru-lan guztiekin ze
rikusia du, eta horregatik «bisualki
orientatutako pentsamendu» bezala
izendatua izan da. Irakurtzea ez da ira
kurlearen gogoraino informazio bat
transferitzea bakarrik. Irakurtzean gure
esperientzia pertsonala eransten dugu,
hutsuneak beteaz, testuarengandik in
terpretatu eta estrapolatuz."

Edozein egiazko irakurketa proze
suan, nabariak dira adimen eta irakur
ketaren arteko harremanak. Irakurke
ta, orrialde idatziarekiko askotariko
erreakzio bat da. Adimenak gaitasun
ezberdinak iharduten ditu: elkargoa,
ebaluazioa, intuizioa eta aitzinapena; ez
da mugatzen kode ezagun baten ezagu
tza soilera. Irakurketak faktore senso
rialak, motrizitatezkoak, afektiboak eta
adimenezkoak mugiarazten ditu.

lrakurketan, helduaren burmuinak
izan behar du ekimena, kontutan izanik
ez aitzinean dagoen zatia bakarrik, bai
zik eta zegoena eta datorréna.
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Irakurketa komunikazio-iharduera
da; irakurtzea, komunikatzea da. Egoki
irakurtzeko, une batez besterik ez bada
ere, idazlearen ideiak eta kriterioa onar
tu behar dira. Jasanbera izan behar da
eta ez eragotzi edo kritikatu irakurria
ulertu eta asimilatu baino lehen.

Irakurketa begiak esaldietan zehar
ibiltzea baino zerbait gehigo da, baita
kontzentratzea, ulertzea eta beregana
tzea baino gehiago ere: zerbait sortzea
da. lrakurketa gogokizun bat berraur
kitzea da, bilakaera eta argumentazio
baten eraiketa era bat, testu batetan
ideien progresioa aztertzea. Arrazona
mendu mailako ulermen batetarajotzen
badu irakurketa proiektuak, irakurke
tak egituraketa ahalegin batetara jo de
zake. lrakurleak idazlearen pentsamen
duaren laboraketa ulertzera jo behar
du.

Guzti honek gure buru trebetasunak
erabat erabiltzea eskatzen du; sarritan
aitzinapen lan batetara derrigortzen gai
tu. Irakurketan jokaera berri bat lortu
eta erabili behar dugu.

Bereganatze lan bat ere aipatu dugu.
Baina sarritan irakurleek atxekidura
gaitasun urriaz hitzegiten dute. Edozein
atxekidurak kontutan hartutako infor
mazioen aukera, sailkapen eta berrakti
bazio ahalegin bat inplikatzen du; iraku
rrera batzuk atxekidura egoki bat ekoitz
dezakete. Honela oroimena irakurketa
ri lotzen zaio.

Amaiera bezala, irakurketak aldae
razi egiten gaituela esan dezakegu. Ira
kurtzean irakurleak bere ideologia, sub
kontziente, zeinuak dezifratzeko ohitu
ra, subjektibotasun eta itxaropenei au
rre ematen die. lrakurtzen duena bere
baitan gorpuzten da. Eta inoiz ere ez da
berandu norberaren irakurketa eta ira
kurketak suposatzen diguna berkontsi
deratzeko.
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