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1. HITZAURREA

La soca més s’enfila com més endins pot arrelar.
Mallorcako ereserki ofizial La Balanguerako 
lerroa; Ereserkia Joan Alcover-en olerki egokitu bat 
da (Joan Alcover, 1854-1926).

Atsegin handiz aurkezten diet nire irakurle euskaldunei 
Sustraietatik zerura hau, hasieratik amaieraraino euskaraz emana. 
Gogoan dut noiz etorri nintzen lehenbizikoz Euskal Herrira: 
Donostiara izan zen, HABEko lagunekin egin beharreko bilera 
baten kariaz, duela ia 30 urte, Kataluniako Gobernuarentzat lan 
egiten nuen garaian. Bizitza osoan barruan eraman ohi duzun irudi 
horietako bat da: sagardotegi ospel eta hotz bat, eta txuleta 
ikaragarri baten inguruan eserita denok. Harrezkero, sarri etorri 
izan naiz Euskal Herrira, unibertsitateekin, erakunde publikoekin 
eta erakunde pribaturen bat edo besterekin lan egitera, biltzar, 
ikastaro, mintegi eta hitzaldiak zirela-eta. Bidaia pribatuan ere 
etorri izan naiz herrialde bikain honetara, gozatzera. Eta 
sagardotegiko egun hartaz gero, etenik gabea izan da lankideekin 
harremanetan sartzea, lagunak egitea eta jazoerak bizitzea, eta 
ikasiz beti, nire lanbidean hobetuz eta pertsona hobea bihurtuz beti.

Hitzaurre honetako hasierako lerroak dioen legez, zuhaitza, 
zenbat eta barnerago sustraiak, gorago. Sustraiak ezagutuz –eta 
onartuz eta maitatuz–, hain zuzen bihurtzen gara handiago, 
ulerberago, koherenteago, zoriontsuago eta helduago. Zenbat eta 
hobeto konprenitzen dugun sorlekua, zenbat eta sakonago ulertzen 
eta errespetatzen ditugun gure sorlekuaren eta munduko gainerako 
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lekuen arteko ezberdintasunak, orduan eta gorago eta berdeago 
adar eta hostoak. Sustraietatik zerura honetan, hainbat eta hainbat 
leku eta jenderekin solastatzen diren testuak bildu ditut: nire 
sorleku Kataluniako jende eta lekuak, Galizia, Mexiko, Argentina, 
Txile, Japonia eta abarretakoak; leku horietan, lan egin izan dut, 
inspirazioa aurkitu izan dut, eta elikatu egin izan ditut nire 
sustraiak, gorago hazteko, hosto berde eta garaiagoak ageri zeru 
urdinean.

Ez da liburu protokolozko, polit edo lekukotzazko bat. Guztiz 
kontrakoa baizik, diskurtso ausarta, bizia, ironikoa, kementsua nahi 
dut. Hemen ezezagunak diren testuak hautatu ditut horretarako, 
atzerrian argitaratuak direlako, aldizkari espezializatu eskura-
gaitzetan edo oraindik argitaratu gabeetan. Horietakoa da 7. 
kapitulua, zeina ahozko adierazpenari buruzkoa baita; ez dut orain 
arte askorik argitaratu gai horri buruz.

Berrirakurri eta berrikusi egin dut material guztia, eguneratu 
eta liburuki honi egokitzeko; hartara, gairik teknologikoenak ez 
zitezen zaharkiturik gera, edo egoera jakinetako pasadizoek ez 
zezaten interesik gal. Ez ditut isildu han eta hemen azaleratzen eta 
gurutzatzen diren hotsak (Ameriketako espainierazko hitzak, 
bidaia eta irakurketa askotarikoei buruzko erreferentziak). Nahiko 
nuke nire ahotsa, euskaraz diharduela, solasean aritzea nire arima 
katalanarekin eta denboran zehar pilatu izan ditudan ingeles, 
hispanoamerikar edo asiar kutsuko eragin guztiekin, nola kipula 
bati geruzak pilatzen zaizkion bihotzaren biran. Kutsatuko ahal 
gara, hartara, zuhaitzean sustraietatik goreneko orriraino doan 
izerdiaren kemenaz!

Eskerrak ematen dizkiot HABEri liburu hau argitaratzeko eta, 
beste behin eta era honetan, Euskal Herriarekin solastatzeko aukera 
emateagatik. Eskerrak ematen dizkiet argitaratzaileari eta 
itzultzaileei, beren laguntzagatik eta halako arretaz –eta mai-
tasunez– lan egiteagatik. Itzul diezazuela liburu honek niri eman 
didanaren zati bat! Moltes gràcies!
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2. EGUNGO PRAKTIKA LETRATUAK1

TESTU HONI BURUZ

1. AURKEZPENA

Eskertzen diot Ríos de Tinta argitaletxeari hitzaldi labur hau, 
2006. urtean Haurrentzako eta Gazteentzako Liburuaren 
Nazioarteko 26. Azoka zela-eta ondua, jendartean zabaltzeko 
aukera eman izana. Plazera eta ohorea dut, eta desira, mundu 
letratu bateko hiritarrak prestatzeaz –gai garrantzitsu bezain 
zailaz– gogoeta egiten lagun dezan nire ekarpen honek.

Aldi hartan aurkeztutako materialetan oinarritzen da liburu 
hau. Hala ere, denborak aurrera egin du, eta testua berrikusi eta 
luzatzeko aukera ere izan dut, eta liburu eguneratuagoa eta osoagoa 
eskaintzeko parada ere bai. Hala, bada, ordubeteko ahozko azalpen 
batean baino adibide eta xehetasun gehiago aurkituko dituzue 
hemen. Nolanahi ere, nahi izan dut aurrez aurrekoaren freskota-
suna izan dezan, hizketan izaten den tonu bizi eta lagunartekoagoa.

Ondoren azalduko ditudan ideiak Literacidad crítica izeneko 
ikerketa-taldearen emaitza dira. Nik neuk koordinatzen dut talde 
hori neure unibertsitatean, 2004. urtearen amaieraz geroztik. Hogei 

1. Ríos de Tinta argitaletxearen “Para comprender la lectura” izeneko bilduman 
argitaratu zen izenburu honekin berarekin, Mexiko Barruti Federalean, 2008. urtean.
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ikertzaile, hainbat arlotakoak, biltzen ditu talde horrek; ikertzaileok 
erakunde publikoek finantzatutako hiru proiektutan ari dira2. Haien 
ahotsak eta iradokizunak jasotzen dituzte hitz hauek. Taldearen 
izena (literazitate kritikoa), ageri-agerian, ideologiaren irakurketa 
eta idazketari buruzkoa da, nahiz eta, berez, hizkuntza idatziaren 
edozein erabilera sartzen den gure interes-eremuan (alegia, ingele-
sezko literacy terminoari dagokion oro, euskaraz alfabetismo edo 
literazitate itzuliko genukeena –ikus 21-22 atalak–).

Nire hitzaldiaren oinarrian, esku artean duzuen liburuaren 
oinarrian, eta aipatu dizkizuedan proiektuen oinarrian, bada sako-
neko ideia bat: irakurtzea, noiz eta non, ez da gauza bera. Noiz eta 
non jaten dugun, bidaiatzen dugun edo janzten garen, aldatu egiten 
dira gure jakiak, garraiobideak edo jantziak; erabiltzen ditugun tes-
tuak ere halaxe aldatzen dira. Gaur egun, hor ditugu ordenagailuak 
eta Internet, telefono mugikorrak, ezin konta ahala kartel eta 
burokrazia, beste hizkuntza batzuetara itzulitako testuak, doako 
egunkariak, hitzaldi zientifiko eta teknikoak eta abar. Ez dugu 
irakurtzen duela hamarka urte bezala, aski ezberdin baizik. Ez 
dugu berdin irakurtzen Euskal Herrian eta anglosaxoniar, japoniar 
edo arabiar lankideen herrialdeetan.

Liburu honek irakurtzeko eta idazteko modu berri horiek 
deskribatu, eta, aldi berean, ahalik eta argien laburbiltzen ditu 
alderdi esanguratsuenak. Ondoren, aipatuko dut zertan diren gaur 
egun ikerketak, bai eta erreferentzia bibliografiko garrantzitsuenak 
ere; halaber, zenbait proposamen egingo ditut ikasgeletan entseatu, 
eta irakurtzen eta idazten hobeto ikasi eta irakasteko.

2.  Lehenbiziko biak Espainiako Gobernuaren Hezkuntza, Zientzia eta Kirol 
Ministerioaren ikerketa-plan nazionalekoak dira: La competencia receptiva crítica: 
análisis y propuesta didáctica (HUM2004-03772/FILO, 2004-07) eta Descripción 
de algunas prácticas letradas recientes. Análisis lingüístico y propuesta didàctica, 
(HUM2007-62118/FILO, 2007-10). Hirugarrena Kataluniako gobernu autonomoaren 
AGAUR-Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca delakoarena da 
(2009 SGR 803), eta Gr@ael (Grup de recerca sobre adquisició, aprenentatge i 
ensenyament de llengües edo hizkuntzez jabetzeko, ikasteko eta irakasteko ikerketa-
taldea) delakoaren barruan dago.
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2. EDUKIA

Bost zati ditu azalpen honek. Lehenbiziko zatian (3-12 atalak), 
azalduko dut nola bereizi behar diren irakurtzeko edo idazteko hiru 
modu, lehentasuna edo garrantzia zeri ematen diogun: idatzizko 
kodeari (ikuspegi linguistikoa), prozesu kognitiboei (ikuspegi 
psikolinguistikoa) edo testuinguruaren alderdiei (ikuspegi soziokul-
turala). Bereizketa hori, eskematikoa ezinbestean, baliagarria da 
liburuki honetan darabilgun ikuspegi soziokulturala aurkezteko.

Bigarren zatian (13-23 atalak), praktika letratua kontzeptua 
azalduko dut, eta beste zenbait kontu oinarrizko (literazitatea, 
praktika-komunitatea, idazketa bernakularra), liburuki honen 
izenburuaren esanahia azaltzen dutenak: Egungo praktika 
letratuak. Ikuspegi honetako iturri eta egile nagusiak ere aipatuko 
ditut.

Hirugarren zatian (24-32 atalak), garapen teknologikoarekin 
eta globalizazioarekin lotutako praktika letratu berrietako batzuk 
deskribatzen dira. Hala, ikusiko dugu nola gaurko haurrek eta 
gazteek nahiko ezberdin erabiltzen duten idazketa, guk duela 
hamarka urte gutxi batzuk erabiltzen genuen moduarekin 
alderatuta.

Laugarren zatian (33-43 atalak), xeheago analizatu eta aletuko 
ditut hiru praktika letratu-mota: literazitate kritikoa, literazitate 
elektronikoa eta multiliterazitatea. Aurrerago azalduko dut 
literazitate terminoa (21-22 atalak), eta, erabili, idazkiak baliatzeko 
moduarekin lotutako oro aipatzeko erabiliko dut, nahiz letren 
kodetzea, nahiz testuekin eta haien testuinguruekin lotutako 
balioak.

Literazitate kritiko terminoarekin, diskurtsoetan ideologia 
ulertzeko eta produzitzeko gaitasuna adierazten dugu; literazitate 
elektroniko terminoarekin, berriz, txat, mezu elektroniko, web edo 
blogak irakurtzeko edo idazteko ordenagailua erabiltzea; eta, 
azkenik, multiliterazitate terminoarekin, oso denbora-tarte txikian 
irakurketa-mota batetik bestera jauzi egin behar izateko praktikaz 
ari gara –egunetik egunera arruntagoa dena–, telebistan urrutiko 
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kontrolarekin kanalak aldatu eta programa ezezagunetan ikusmiran 
aritzen garenean bezala jarduteaz.

Amaitzeko, bosgarren zatian (44-49 atalak), hainbat gogoeta 
egingo ditut irakurtzen irakatsi eta ikastearen gainean, 
irakurtzeko moduetan izan diren aldaketa horietatik abiatuta. 
Bertan, espero dut iradokizun batzuk egitea, maisu-maistrentzat, 
liburuzainentzat, irakasleentzat eta irakurleen prestakuntzan eta 
hizkuntza-irakaskuntzan ari diren gainerako pertsonentzat 
baliagarriak.

1. ZATIA: HIRU IKUSPEGI

3. HIRU IKUSPEGI: LINGUISTIKOA

Hastera noa. Hiru ikuspegi edo ildo bereiz ditzakegu, asko 
sinplifikatuz, irakurketa eta idazketa aztertzen hasita: linguistikoa, 
hizkuntza eta haren gaineko gramatika- eta diskurtso-teoriak 
dituena abiapuntu; psikolinguistikoa, psikologiaren eremua duena 
abiapuntu –orientazio kognitiboa batez ere–, eta soziokulturala edo 
soziolinguistikoa, azterketa soziologiko, antropologiko eta 
kulturalagoak dituena abiapuntu.

Jakina, hiru ikuspegi horiek ez dute elkar baztertzen. Jakintza-
-arlo bakoitzak eta ikertzaile eta maisu bakoitzak bere pres-
takuntza, erreferenteak eta oinarriak ditu, eta haiekin ekiten dio 
irakurketa eta idazketa aztertzeari. Hain zabala eta axolazkoa da 
irakurtzea eta idaztea gizakion bizitzan, non alderdi, jakintza-arlo 
eta kategoria guztiei eragiten dien. Gauza gutxi daude gaurko 
munduan letrarik batere gabeak. Ikuspegi bakoitzak objektuaren 
zati bat hartzen du, bere alderditik aztertzen du, eta ezaupide 
garrantzizkoak eskaintzen dizkigu. Baina jakintza-arlo anitzetatik 
egindako begirada orokor batek baizik ezin digu eman ikuspegi 
zabalago bat, egiatik hurbilago egongo dena.

Ikuspegi linguistikoaren arabera, esanahia testuan bertan dago, 
haren hitzetan, testua osatzen duten hitz bakoitzaren balio 
semantikoaren batuketan. Irakurtzea gramatikazko eta lexikozko 
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eragiketa bat da: deskodetzea da; eta idaztea, berriz, kodetzea. 
Nahikoa da hitzak ezagutzea, hiztegiaren arabera dagozkien 
formak eta esanahiak ezagutzea, eta zein arauren pekoak diren 
jakitea (morfosintaxia, diskurtso-egiturak), esanahia eskuratu eta 
hura deskodetu ahal izateko. Irakurtzea da pakete bat irekitzea, 
norbaitek barruan sartutakoa berreskuratzeko.

Esanahia testuan bertan dagoenez gero, ezin aldatuzkoa da. 
Berbera da guztientzat. Guztiok ulertzen dugu gauza bera. 
Denboraren joanak edo lekuz aldatzeak ez diote aldaketa 
garrantzizkorik eransten: testu batek esanahi bera du Mexikon 
nahiz Euskadin, XXI. mendean nahiz XIX.ean, hura osatzen duten 
hitzen araberakoa baita, eta hitzak ez baitira aldatzen.

Amaitzeko, norbaitek beste era batera irakurtzen edo ulertzen 
badu testua, “gaizki irakurri” zuelako da, “huts egin” zuelako. 
Badira testu garrantzitsuenen interpretazio legitimatuak, ortodo-
xoak eta finkatuak, autoritateek eginak: filologoek, ikertzaileek, 
irakasleek… Irakurtzea interpretazio horiek iristea da.

4. IKUSPEGI PSIKOLINGUISTIKOA: ADIBIDEAK

Ikuspegi honetatik, zailagoak dira gauzak. Diskurtsoek, hain 
zuzen, esaten dutena baino askoz gehiago komunikatzen dute. 
“Katalana naiz, baina ez naiz xuhurra” idazten badut, irakurtzen 
dutenek esaldi horrek berekin daraman inplikatura bat berreskuratu 
behar dute; alegia, katalanak –ustez– xuhurrak garelakoa, baina 
horri esanahia eman eta esaldia interpretatu ahal izateko.

Era berean, Eskerrik asko irakurtzen badugu janari lasterreko 
jatetxe bateko zakarrontzian, ondorioa atera behar dugu eskerrak 
ematen ari direla jaten amaitutakoan hondakinak hara botatzeaga-
tik eta erretilua gainean uzteagatik. Baina ez da gauza bera eska-
tzen ari metroko geltokian bere musika-tresna jotzen ari den 
saxofoi-jotzailea, lurrean (txanpon batzuekiko platertxo baten 
ondoan) karteltxo bat duela Eskerrik asko idatzita: saxofoi-jotzaile 
horrek espero du handik igarotzen diren bidaiariek txanponen bat 
botatzea.
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Hartara, irakurtzea ezin da izan ageriko esanahia deskodetzea 
bakarrik: irakurtzeko, eragindako inferentziak berreskuratu behar 
dira. Irakurtzeko, testuak bere baitan ekarri bai baina zehazten ez 
dituen esanahiak argitan ipini behar dira, elipsiak osatu behar dira, 
esanahia eman behar zaie anaforei, lerro artean zer iradokitzen den 
igarri behar da…, laburbilduz: testu guztiek dauzkaten hutsune 
semantikoak bete behar dira. Azken batean, testu batek belaki 
natural batek bezainbeste zulo ditu: irakurtzea da falta diren datu-
ekin zulo horietako bakoitza betetzea.

Psikologoek prozesu kognitibo deitzen diete testu batean falta 
dena “betetzeko” buruarekin gauzatzen ditugun buru-ariketa horiei 
guztiei. Hona hemen prozesu kognitibo garrantzitsuenetako 
batzuk: testu batean zer aurkituko dugun ikusi aurretik igartzea, 
haren esanahiaren gaineko hipotesiak egitea, hipotesi horiek egiaz-
tatzea, inplizituak berreskuratzea, hitz ezezagun baten esanahia 
testuingurutik ondorioztatzea, testuaren egileari buruzko datu 
pertsonalei antzematea eta abar.

5. IKUSPEGI PSIKOLINGUISTIKOA: TEORIA

Ikuspuntu honetatik, diskurtso baten esanahia buruan 
gordetzen da. Idazkiak berak eman dezake esanahi hori, agian; 
testuko hitzek esanahi batzuk sortzera eta beste batzuk ezeztatzera 
bultzatzen gaituzte. Baina esanahi horiek irakurlearen buruan 
eraikitzen dira, hark aldez aurretik bere ezaupideak erantsita, haren 
prozesu kognitiboen aplikazioaren bidez. Esanahia buruan sortzen 
da; burua da laborategia.

Badute axolarik ikuspuntu honen ondorioek. Irakurle bakoitzak 
ditu bere aurretiazko ezaupideak –bizi-esperientziak ere bakoitzak 
bereak dituelako–, eta, ondorioz, berezia da irakurle bakoitzak 
eraikitzen duen esanahia, beste pertsona batzuek sortzen dutenaz 
bestekoa, neurri batean. Irakurle batek eta besteak ez dute gauza 
berbera ulertzen: bakoitzak bere ñabardurak, konnotazioak, 
kontzeptzioak eta ikusmoldeak eransten dizkio hitzei. Esanahia 
aldatu egiten da irakurle batetik bestera, edo garai batean edo beste 



2. Egungo praktika letratuak 15

batean, edo leku batean edo beste batean. Guztioi gertatu zaigu 
noiz edo noiz testu bat berrirakurri eta lehenago ohartu ez garen 
xehetasunez ohartzea –beharbada, lehenbiziko eta bigarren 
irakurraldien arteko denbora horretan lehenago ez genekizkien 
gauzak ikasi ditugu, edo esperientzia garrantzitsuak izan ditugu, 
testuarekin zerikusia dutenak–. Hori dela eta, testu berean gauza 
ezberdinak ulertzea ez da nahitaez “gaizki irakurtzea” edo “huts 
egitea”.

Milan Kundera idazle txekiarrak adibide polita ematen digu 
Izatearen arintasun jasanezina (1984) izeneko lanean. Bikote bat 
afaltzen ari da jatetxe batean, girotzeko musikarekin; halako 
batean, ohartzen dira esperientzia eta ideia diferenteak dituztela 
musikari buruz. Franzen iritzirako, liberazioa da, “dionisiotar 
edertasunetik” gertuen dagoen artea; bizitza osoan izan du gustuko. 
Aldiz, Sabinaren irudiko, “zarata maskaratua” da, gaztetxotan obra 
komunistetan lanean aritu zeneko garaiak dakarzkio gogora: alde 
guztietan eta etengabe izaten zen musika orduan, ezin musikari 
ihes egin. Jakina, ezberdina da jatetxeko musikaz bakoitzak egiten 
duen interpretazioa.

Azken batean, ikuspegi psikolinguistaren arabera, irakurtzen 
ikasteko, nahitaezkoa da esanahiak eraikitzeko beharrezkoak diren 
prozesu kognitiboak garatzea, hizkuntza baten lexikoa eta 
gramatika ezagutzeaz gain. Irakurleak ikasi egin behar du bere 
aurretiazko ezaupidea aktibatzen, hipotesiak egiten, hipotesi horiek 
egiaztatzen, inplizituak berreskuratzen eta abar.

6. IKUSPEGI SOZIOKULTURALA: DISKURTSOAREN EGOERA

Ikuspegi soziokulturaletik begiratuta, aurreko ikuspegi hori ere ez 
da nahikoa. Irakurtzeko praktika zailagoa da ikuspuntu sozio-
kulturalaren arabera, hainbat arrazoi tarteko. Lau azalduko ditut: 
a) diskurtsoaren kokalekua; b) esanahien kultur komunitatea; 
c) komunitate bakoitzaren erretorika, eta d) interpret azio-aniztasuna.

Hasteko, diskurtso oro dago kokatuta. Diskurtso bakoitzak du 
egile bat. Ez dago egilerik gabeko diskurtsorik. Litekeena da 
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diskurtsoa anonimoa izatea (egile ezezagun batena), edo egile 
kolektibo batena izatea (gobernu batek sustatutako lege bat, esate 
baterako, edo herrialde batek onartutako konstituzio bat). Baina beti 
dago “norbait” atzean. Eta pertsona hori edo kolektibo hori nonbait 
bizi da munduan eta historian. Horregatik daude “kokatuta”, eta 
horregatik hartzen dute bizitzari buruzko ikuspuntu jakin bat.

Inor ezin da izan aldi berean sinestun eta ateo; katoliko, 
budista, islamiar eta hindu; kontserbadore eta progresista; 
feminista eta matxista. Ezin da aldi berean eutanasiaren alde egon 
eta eutanasia debekatzeko eskatu, abortu librearen alde egon eta 
hura ezeztatzeko eskatu, ezin da aldi berean amerikar eta europar 
izan, ezin da aldi berean gazte eta zahar izan. Munduari buruz 
dugun ikuspegia beste aldagai batzuen mendekoa da, eta gure 
ahotsean islatzen dira aldagai horiek, mintzatzean nahiz idaztean.

Ideologia deituko diot munduari buruz dugun ikuspegia 
osatzen duten ikuspuntuen multzoari. Jakina, kalean izan ohi 
dituen konnotazio negatiborik gabe darabilt hemen ideologia hitza; 
kalean, “hori ideologikoa da” esan ohi da iritzia emateko egiten 
den diskurtso “txarra” edo “negatiboa” gutxiesteko, ideologiarik ez 
bide duen diskurtso “ez-ideologiko” eta “onaren” aldean (dudarik 
gabe, ideologia terminoa erabiltzeko modu azientifikoa da hori, 
zeren eta, nire ustean, berriro esango dut, ez baitago diskurtso 
“ez-ideologikorik” edo guztiz objektibo eta neutrorik).

Ikuspegi soziokulturaletik begiratuta, diskurtso orok du edukia 
eta ideologia, eta, irakurtzeko, beharrezkoa da bata zein bestea 
ulertzea. Sarri, garrantzitsuagoa da ideologia (asmoa, interesa, 
begirada) edukia baino (datuak, informazioa). Esate baterako, 
egunkarian irakurritako artikulu bat edo pertsona famaturen batek 
telebistan egindako iruzkinen bat azaltzen diogunean pertsona bati, 
asmoaz bakarrik ari gara batzuetan (“gobernua kritikatu zuen”, “lege 
hura defendatu zuen”, “kirolariaren alde egin zuen”), edukia bera ia 
aipatu ere egin gabe (argudioak, aitorpenak eta abar). Gainera, 
diskurtso baten edukia bakarrik ulertzen badugu eta ideologia alde 
batera uzten badugu, manipula gaitzaten –oharkabean, isilean– uzten 
ari gara, kritikarik gabe onartzen baitugu egilearen begirada. 
Aurrerago helduko diot berriz gai honi.
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7. IKUSPEGI SOZIOKULTURALA: ESANAHIEN KULTUR KOMUNITATEA

Bigarrenik, ikuspegi soziokulturalaren arabera, esanahia 
egilearen eta irakurlearen kultur komunitatean sortzen da. Idazkiak 
berak sortzen du esanahia –beharbada–, eta esanahia irakurlearen 
gogoan eraikitzen da –beharbada–, prozesu kognitiboen bidez; 
baina, dudarik ez, kultur komunitatean du jatorria. Ikus ditzagun 
hainbat adibide.

Eleberri batean irakurri dugu: “Maria datorren urtean ezkonduko 
da”. Iruditzen zaigu “ulertu” dugula esaldia, badakigunez gero 
ezkontzearen esanahia dela bi pertsona ezkontzaren bidez elkartzea, 
eta Maria pozik dagoela ondo rioztatzen dugu ondoren... Baina ideia 
eskematikoa da hori... Gainerakoa, uste hutsak. Ezkontzea, munduan 
non gauden, leku batean edo bestean, oso ohitura ezberdina da. 
Euskal Herrian, Japonian edo Arabian, ez da pertsona-mota 
berberentzat zilegi ezkontzea: Japonian, emakumea eta gizona baizik 
ezin dira elkarrekin ezkondu; Euskal Herrian, gizonak zilegi du 
gizonarekin ezkontzea, eta emakumeak emakumearekin; eta, 
Arabian, gizon batek zilegi du hainbat emakumerekin ezkontzea.

Ezkontideen eskubide eta betebeharrak ere ez dira berberak 
leku batean edo bestean. Eta balio sozialak ere ez: leku batean poza 
eragin dezake gauza batek, tristura bestean. Euskal Herrian mutil 
zahar deitzen zaie adin batetik gorako ezkongabeei. Urkiolara 
joaten dira neska zaharrak, santuari eskatzera nobio bana, nobio 
bana… Baina gizartea aldatzen ari da: gazte askok aukeratzen du 
konpromisorik ez hartzea eta seme-alabarik ez izatea –eta, 
batzuetan, miretsi egiten ditugu hori aukeratzen dutenak: “Hori 
zortea! Ezkongabe jarraitzen du”–. Gogoan dut East ist east film 
britainiar sarkastikoa (Damian O’Donnell, 1999): familia 
anglopakistaniar bateko aitak bere semea ezkonarazi nahi du neska 
batekin, islamiar erako ezkontza bidez, eta tratua egiten du 
neskaren aitarekin, neskaren eta mutilaren adostasunik gabe, zeren 
eta gazteak ez baitzeuden ados erabakiarekin.

Ezkontzea adibide bat da. Munduan non gauden, gizakien 
bizitza ez da berdin. Ez egutegia (gregoriarra, islamiarra, hindua, 
txinatarra?), ez ordutegia (zer da goiz, berandu edo orduan iristea 
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hitzordu batera?), ez gastronomia (huitlacocheak, sushia, 
kokotxak, gazpatxoa?), ez usadioak, ez balioak edo sentitzeko 
moduak ez dituzte herriek berdin;- bakoitzak bereak ditu. Nik 
dakidala, Euskal Herrian baizik ez dago elkarte gastronomikorik, 
Katalunian baizik ez dago castellersik, Txilen baizik ez dago café 
con piernasik; komunitate bakoitzak bizitzeko modu bat garatu 
du, berezko begirada eta arrazoibide batzuk, berezko lexiko bat, 
berezko genero diskurtsibo batzuk eta berezko praktika letratu 
batzuk.

Azken batean, eleberriko pasarte hori ulertzeko, beharrezko 
dugu jakitea zein gizartetan gertatzen den, zer usadio, balio eta 
ikusmolde dituen ezkontzari buruz. Horrela baino ezingo dugu 
ulertu zer esan nahi duen zehazki ezkontzeak Mariarentzat. Letrek 
edo inferentzia kognitiboek adierazten dutena eskematikoa izaten 
da maiz, ez nahikoa, non eta ez dugun ezaupide soziokulturalik 
testuak aipagai duen giza taldeari buruz.

8. IKUSPEGI SOZIOKULTURALA: ERRETORIKA-ADIBIDEAK

Badira diferentzia gehiago. Esanahiak alde batera utzita, 
komunitate bakoitzak garatzen ditu bere diskurtso-praktikak, bere 
erretorika berezia. Ikus ditzagun zenbait adibide:

Entziklopedia-saltzaile batek jo du atea. Alemanian, posible 
litzateke “Habe ich kein interest” (“Ez zait interesatzen”) 
erantzutea, baina hori, ordea, nahiko zakarra izango litzateke 
Katalunian. Han, aitzakiak bilatuko genituzke, hala nola, “zatoz 
bihar, hemen izango da etxeko andrea”, edo, “sukaldean nabil 
orain, txokolatezko pastel bat egiten; ezin dizut kasu egin”. 
Saltzaileak, ez baita leloa, ondo baino hobeto ulertu du ez diogula 
ezertxo ere erosiko, eta alde egiten du.

Halaber, Alemanian ohikoa da kongresu edo topaketa batean 
entzule bat altxatu eta zorrozki adieraztea ez dagoela ados 
entzundakoarekin. Nekez gertatuko da horrelakorik Espainian. Han 
ez da ezadostasunik adierazten, edo zeharka adierazten da, 
perifrasiak, elipsiak eta adeitasunezko estrategiak erabiliz: “Oso 
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interesgarria da zure proposamena, baina...”; “zuk, bistan da, ez 
diozu arazorik ikusten horri; nik, ordea...”.

Mexikotik jaso nuen lehenbiziko eskutitz ofizialetako batean, 
Presente adierazpidea ageri zen nire izenaren ondoan, beste 
latinoamerikar herrialde batzuetako ohituraren arabera. Baina oso 
harrigarria izango litzateke hori Katalunian, frankismoaren 
garaiarekin lotzen dugulako eta, nire ustez, konnotazio militarrak 
dituelako. Mexiko hirian ere, Se ponchan llantas gratis dioen kartel 
famatua irakurriko du batek garajeetako ateetan (honako hau esan 
nahirik: “Gurpilak zulatzen ditugu dohainik”), eta kartel hori ezingo 
luke ulertu ezein europarrek, sarkasmorik gabeko Se avisa grúa 
(“Garabiak eramango du”) esaldiarekin ohiturik. Hala, nazioarteko 
turismo-gidetan, autoen alokairuen sailean, ohartarazten da ezin dela 
aparkatu kartel hori ezarrita dagoen lekuetan.

Beste adibide bat. Quito erdialdean, 2004. urtean, zirkula-
ziorako itxita zegoen kale batean kartel bat irakurri nuen: POLICÍA 
NACIONAL, Desvío de Tráfico. Mil disculpas. Katalunian, Mil 
disculpas hori pentsaezina izango litzateke, ez baita barkamenik 
eskatzen istripuren bat edo halabeharren bat izaten denean. 
Gainera, adierazpide informala da, nahiko lagunarteko hizkerakoa, 
oso ezegokia zirkulazio-istripuren bat izan denean eta litekeena 
denean biktimak izatea.

9. IKUSPEGI SOZIOKULTURALA: ERRETORIKA KONTRASTATZAILEA

Oro har, komunitate bakoitzak bere praktika sozialak ditu, eta 
horien artean daude komunikaziozko praktikak, hizketazko 
praktikak eta idatzizko praktikak. Komunitateko kide guztien 
elkarrekiko ekintzen emaitza historikoak dira. Oso erlazio estua dute 
komunitatearen berezko bizimodu, gorabehera eta ezau garriekin. 
Komunitateen arteko erretorika-aldeak aztertzen dituen jakintza-
-arloari erretorika kontrastatzailea deritzo (Connor 1996).

Alemaniarrek espainiarrek baino artezago esango dituzte esan 
beharrekoak. Mexikarrak espainiarrak baino sarkastikoagoak dira. 
Ez dira batzuk besteak baino heziera txarragokoak, adeigabeagoak 
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edo umoretsuagoak; komunitate bakoitzak bere erara sortzen ditu 
heziera, adeitasuna eta umorea. Komunitate bakoitzeko praktika 
letratuen artean ere zeinek bere berezitasunak ditu.

Hori ez zen hain nabarmena duela hamarka urte batzuk: ez 
genuen horrenbeste bidaiatzen, eta ez genituen hain eskura beste 
kultura batzuk. Gure komunitatean sortutakoa irakurtzen genuen 
gehienbat, eta anbiguetaterik gabe interpretatzen genuen Maria 
datorren urtean ezkonduko da esaldia. Ezin zen beste era batera 
ulertu. Baina hedabideak, Internet, globalizazioa hemen dira orain, 
eta edonongo testuak irakurri behar izaten ditugu, nahiz eta 
euskaratuak edo ulertzen dugun beste lingua franca batera ekarriak 
izan. Beharrezkoagoa da kulturarteko ezaupideak izatea; alegia, 
komunitate bakoitzak sortutako esanahi eta praktika erretorikoen 
gainean zerbait jakitea. Izan ere, aurreko esaldi hori edozeinek 
idatzia izan liteke, guk uste ditugunez oso bestelako gauzak 
adierazi nahirik.

10. IKUSPEGI SOZIOKULTURALA: INTERPRETAZIO UGARI

Azkenik, ezinezkoa da ulermenari buruz adostasun erabatekoa 
lortzea, baldin komunitate bakoitzak bere praktika letratu eta 
esanahi berezkoak baditu, irakurle bakoitzak bere aurretiazko 
ezaupideak eransten badizkio irakurketari, gizabanako bakoitzak 
historia pertsonal errepikaezina gordetzen badu bere baitan. Ez 
dago Esanahirik (esanahi definitu eta letra larrizkorik), esanahi 
testuingurugabetu, nonahiko eta noiznahikorik; esanahiak bakarrik 
ditugu (pluraleko markarekin eta letra xehez), kokatuak, tokian 
tokikoak, iragankorrak eta banan-banakoak. Testu bakoitzak ezin 
konta ahala esanahi-aldaera eragiten ditu, nork eta non –zein 
komunitatetan– irakurtzen duen. Irakurle bakoitzak, leku eta une 
bakoitzean, esanahi berezi bat sortzen du.

Hori hala dela onartzen badugu, eta ez badiogu uko egiten 
diskurtso batek zer esan nahi duen ulertzeko saioa egiteari, 
ezinbestekoa dugu elkarrizketa, elkarren artean ahotsak eta 
esanahiak trukatzea, negoziazioa. Bakoitzak testu bati buruz egiten 
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duen interpretazioa, nahiz eta oso zehatza izan, ez da nahikoa. Ez 
da osoa. Hainbat interpretazio batu behar ditugu nahitaez, beste 
pertsona batzuen begiradak eta ikuspuntuak erantsi. Testu 
bakoitzari buruz hainbat interpretazio izanez gero, gure ulermena 
ez da hain partezkoa izango, koralagoa izango da, zabalagoa eta 
aberatsagoa, gertuago izango dira diskurtso batek irakurle-
-komunitate batean eragiten dituen ondorio askotarikoak.

Zinematik edo antzokitik ateratzean, telebista ikusten ari garela 
edo hitzaldi bat entzuten, politikari baten adierazpenak aditzean, 
lagunen arteko eta senideen arteko iritzi-trukea bilatzen dugu. Gure 
interpretazioa egiaztatu behar izaten dugu. Besteena ezagutu. 
Interpretazio soziala, elkarrekikoa, ñabarduraduna eraiki nahi 
izaten dugu, badakigu-eta geurea baino egiazkoagoa dela.

Gertu ditugun pertsonen interpretazioak interesatzen zaizkigu, 
konfiantza ematen digutenenak, axola zaizkigunenak: senitar-
tekoenak, lagunenak, lankideenak. Baina baita gobernatzen 
gaituzten agintarienak ere, haien erabakiek eragin egiten baitute 
gure bizitzan, guk botoa eman edo ez. Diskurtso publiko bat modu 
pertsonalean ulertzea eta komunitateak hari buruz egiten duen 
interpretazioa alde batera uztea, beraz, ulerpen egozentriko eta 
isolatua izaten da.

11. HIRU IKUSPUNTUAK: LABURPENA

Batzuetan, hiru ikuspuntu horiek (alegia, ikuspuntu lin-
guistikoa, psikolinguistikoa eta soziokulturala) irakurketa-mota 
ezberdintzat jo izan dira: literala, hitza nabarmentzen duena; 
inferentziala, inplizituak nabarmentzen dituena, eta kritikoa, 
ideologia nabarmentzen duena. Ondoren, hiru ikuspuntu horiek 
hiru ulerpen-maila ezberdin direla argudiatzen da, gero eta 
konplexuagoak direnak: ulerpen-maila erraz, tokian tokiko eta 
azalekotik hasi, eta maila zail, erabateko eta sakonagora bitartean 
kokatzen direnak.

Irakurtzen irakasteko hiru metodo didaktikotzat ere jo izan 
dira: deskodetzen ikastea nabarmentzen duen metodoa, prozesu 
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kognitiboak nabarmentzen dituen metodoa, eta gogoeta eta 
gaitasun kritikoa sustatzen dituen metodoa. Metodo bakoitzak 
bere proposamenak izango lituzke ikasgelarako: testuak ahoz 
irakurtzea eta gramatikazko zuzentasuna lehenbizikoak; 
hipotesiak egitea, berrirakurtzea eta esanahiak eraikitzea 
bigarrenak, edo elkarrizketa, interpretazio-trukea eta erreakzioak 
lantzea hiru garrenak.

Hala, bada, ikuspuntua zein, lotura estuagoa edo nasaiagoa du 
termino bakoitzak. Irakurketaz eta idazketaz ari garenean (edo 
kodeaz, ortografiaz, goraki irakurtzeaz), alderdi linguistikoa 
nabarmentzen dugu, dudarik gabe. Ulertzeaz eta konposatzeaz ari 
garenean (bai eta prozesu kognitiboez eta gaitasunez ere), 
ikuspuntu psikolinguistikoaren arabera ari gara. Eta praktika 
letratuez eta genero diskurtsiboez (edo kritikotasunaz eta erre-
torikaz) ari garenean, ikuspuntu soziokulturalaren arabera.

Alfabetizazioa da nolabaiteko jokoa ematen duen beste termino 
bat. Beste ezer gabe emanik, ikuspuntu linguistikoarekin lotu ohi 
da, zeinak idatzizko kodea eskuratzea nabarmentzen baitu, batez 
ere lehenbiziko mailetan edo adin txikienetan. Ikuspuntu 
psikolinguistikoan, analfabeto funtzional kontzeptu ospetsua 
proposatu zen: eskolan urteak egin ondoren kodea bereganatu eta 
hots bat letra batekin lotzeko eta idatzi bat goraki irakurtzeko 
gauza izan arren, eguneroko bizitzan irakurtzeko edo irakurketaz 
baliatzeko gauza ez den pertsona izendatzeko, hain zuzen. 
Alfabetizazio funtzionala, preseski, esanahia ikasi eta ulertu eta 
eguneroko bizitzan erabiltzeko gauza izatea da. Ikuspuntu 
soziokulturalean, nahiago izaten da literazitateez edo alfabetismo 
sozialez hitz egin, pluralean; sozial adjektiboa, hartara, irakurtzeko 
molde desberdinak nabarmentzeko erabiliz, funtzional adjektiboak 
aditzera ematen duen homogeneizazioaz bestera.

12. HIRU IKUSPUNTUAK: ONDORIOA

Beraz, nik nahiago nuke honela hitz egin: hiru ikuspuntu daude 
irakurtzea eta idaztea zer diren ikertzeko, nondik ekiten diegun, 
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hizkuntzaren zientzietatik, psikologiatik edo soziologia eta 
antropologiatik. Edo hiru ildo, ikergai bana hartzen dutenak: 
“kodea eta diskurtsoa”, “ulerpena eta prozesu kognitiboak” edo 
“praktika letratuak eta erretorika kontrastatzailea”.

Hartara, osagarriak izango lirateke hiru ikuspuntuak. Ez lukete 
elkar baztertuko. Ez da bat bestea baino modernoagoa, berriagoa edo 
hobea. Beharbada, gaur egun, ildo soziokulturala da onargarriagoa 
edo interesgarriagoa, bi arrazoirengatik. Lehenbizi, ikuspegi osoagoa 
hartzen duelako, hala alderdi linguistikoei eta kognitiboei 
dagozkienak nola alderdi sozialei dagozkienak biltzen dituena. 
Bigarrenik, bizi garen mundu globalizatu eta kultur arteko honetan, 
alderdi sozialak sartuz gero, zorroztasun eta justizia handiagoz eman 
litekeelako irakurtzearen aniztasunaren berri, horixe baita egungo 
praktika letratuaren ezaugarririk garrantzi tsuenetakoa.

2. ZATIA: PRAKTIKA LETRATUAK

13. PRAKTIKA LETRATUA: IDAZTEA PRAKTIKA SOZIALA DA

Ikus dezagun, orain, beste kontzeptu garrantzitsu bat ildo 
soziokulturalean, gorago eta are izenburuan ere erabilia dudana 
dagoeneko: praktika letratua, hain zuzen. Ikuspuntu linguis ti-
koaren aztergaia idatzizko kodea da, testu komunikatiboak. 
Ikuspegi psikolinguistikoarena, zer-nolakoa den testuaren eta 
adimenaren arteko harremana, prozesu kognitiboak. Eta ikuspegi 
soziokulturalarena? Bada, praktika letratua, are eta azterketa-
-unitate zabalagoa. Baina zer da, ordea, praktika letratua?

Itsas gainean flotatzen ari den icebergaren edo izozmendiaren 
metaforak lagunduko digu ulertzen. Irudika dezagun praktika 
letratu bat dela iceberg baten modukoa. Badu izotzezko zati bat 
agerian, itsasoaren mailatik gora: hori izango litzateke idatzizko 
diskurtsoa. Baina badu beste zati bat, askoz handiagoa, ikusezin, 
uraren mailatik behera: hori izango litzateke idatziarekin batera 
baliarazten diren subjektu, objektu, balio, trebetasun eta ezau-
pideen zatia.
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Hasteko, idatzi batek baditu solaskideak, egile bat eta irakurle 
bat, zeinak testuan azaltzen diren aldez aurretik eratutako 
nortasunez, irudiz, aurpegieraz edo maskaraz. Horiek nork bere 
intereseko helbururen bat betetzeko parte hartzen dute idatzian. Ez 
dute esku hartzen nork bere aldetik, bakarturik; baizik eta 
komunitatean eratutako erakunde sozialetan.

Orain ez da Daniel idazten ari –Daniel bera beste barik–, 
baizik eta Cassany irakaslea, Pompeu Fabra Unibertsitateko 
irakaslea, Anagrama eta Paidós argitaletxeetako autorea, 
Espainiako Gobernuaren Hezkuntza Ministerioko ikerketa-
-proiektu batzuen zuzendaria. Zuek ez zarete irakurtzen ari 
ezaugarririk gabeko pertsona gisa, inguruarekiko inolako 
loturarik gabe, baizik eta Euskal Herriko edo beste nonbaiteko 
erakundeetako irakasle, liburuzain, prestatzaile, ikertzaile gisa. 
Gutako bakoitzak bere erakundearen balioak, ezaupideak, 
arauak eta erretorika jartzen ditu komunikazio horretan. Hala, 
bada, pentsaezina litzateke ni hemen nire bizitza pribatuari buruz 
hitz egiten hastea, edo ideia xenofoboak defendatzeko asmoa 
hartzea, edo italieraz edo erregistro nabarmenki arruntean 
idazten jarraitzea, akademia-arauak hautsiko bainituzke hartara, 
eta komunikazio honetan aldez aurretik ezarritako balioak 
urratuko.

Izan ere, idatzi hau ez da berria edo inoiz entzun gabea. Ez da 
irakurketaz ari den lehenbiziko testua. Ríos de Tinta argita-
letxearen bilduma berri bateko beste liburu bat da –2013. urtean, 
berriro ere Ozeano Atlantikoa zeharkatuz, euskaldunentzat 
euskaratua–. Ezagutzen ditugu genero diskurtsibo honen ezau-
garriak, eta, nola zuek hala ni, egokitu egiten gatzaizkie. 
Partekatzen dugu esperientzia hau, eta elkarrekikoa dugu hizkuntza 
bat eta kultur komunitate bat, zeinaren balioak eta komunikazio-
-moldeak testuaren oinarrian baitautza.

Laburbilduz, praktika letratu bat da komunitate bakoitzean eta 
eguneroko bizimoduan irakurketa eta idazketa baliatzeko dugun 
moduetako bakoitza (Zavala, 2008): eta hor sartzen dira, testu 
idatzia, bere egitura, eginkizun eta erretorikarekin; autorea eta 
irakurlea eta horietako bakoitzaren nortasunak, nor bere gizarte- 
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-estatusarekin, irudiarekin eta ideologiekin; bakoitzaren erakun-
deak, zein bere balioekin, arauekin, botere-egiturekin eta irudi 
sozialarekin, eta abar.

14. PRAKTIKA LETRATUA: NORTASUNA ETA BOTEREA

Punturen batean gehiago sakondu beharra daukat. Gorago esan 
dut autoreak eta irakurleak zeinek bere helburu sozialak lortzeko 
parte hartzen dutela praktika letratuetan. Ez hori bakarrik; praktika 
letratuen bidez, pertsona bakoitzak bere nortasuna eraikitzen du 
eta boterea baliatzen du komunitatean.

Nolabait, idazten dugun eta irakurtzen dugun hori gara… (eta 
jaten dugun hori…, gehitu zuen behin lagun batek adarra joaz; 
baina ez da elikadura orain interesatzen zaiguna). Gutako 
bakoitzaren nortasuna parte hartu izan dugun praktika letratuak 
pilatuz eratzen da. Nik neuk, ez banitu nire liburuok eta artikuluok 
idatzi, ez nukeen inoiz ere jasoko testu hau idazteko gonbidapena; 
zuek ez zenuketen irakurriko nik idatzitako ezer, ez nindukezuen 
ezagutuko, eta ez nintzateke existituko irakurketaren arloko 
irakasleen eta ikertzaileen komunitatean. Ez banintz hain sarri 
etorri izan Euskal Herrira, ez balituzte euskaldun askok nire lanak 
irakurri, ez banitu argitaratu euskara irakasteko eduki garran-
tzitsuak dituzten testuak, ez nukeen jasoko lerro hauek hizkuntza 
honetara itzultzeko gonbidapenik. Zuek, nire irakurleok, ez 
zinateketen, seguru asko, hau irakurtzen ariko, baldin ez bazenute 
parte hartu bizitza osoan gaur arte lagun izan dituzuen praktika 
letratuetan, ez bazenute erabaki hizkuntza-irakasle izatea, ez 
bazenituzte horrenbeste eskola eman.

Gainera, aurretik zer irakurri duzuen, nire prosak zer nortasun 
iradokitzen duen –tentu handiz zaintzen dut prosa hori–, horren 
araberakoa da nitaz dakizuena, neurri handi batean, edo guztiz. 
Nire maskara akademikoa erakusten dizuet, nire irakasle- edo 
ikertzaile-irudi profesionala. Erabil ditzaket nire datu pribatu 
batzuk anekdota gisa –aldez aurretik hala erabakita, oraintxe 
bezala–, baina hortxe geratuko da guztia. Eta, gero, jakina, hemen 
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esateko egokiak ez diren beste gauza asko ere banaiz… –zuek 
bezala–.

Praktika letratuen bidez, boterea ere erabil dezakegu. 
Irakasle gisa, eskolak ematen ditut ikasgaiaren programaren 
arabera, kalifikazioak ematen ditut azterketak zuzendu ostean, 
zorrotz-zorrotz errespetatzen ditut unibertsitateko azterketak 
berrikusteko irizpideak. Herritar gisa, ikusten dut nola 
borrokatzen diren politikariak beren ideiak zabaltzearren eta 
aldeko iritzia irabaztearren jendartean, hedabideetan minutu 
gehiago lortzearren, hedabide horiek kontrolatzearren, arerioak 
gaitzestearren, akatsak ezkutatzearren eta eurek ondo eginak 
gorestearren.

Laburbilduz, praktika letratuaren kontzeptuari esker, modu 
global eta antolatuago batean hautematen ditugu irakurketa eta 
idazketa. Ikuspegi soziokulturalaren analisi-unitatea da hori, zeinak 
deskribapenezko ikuspegi etnografikoa hartzen baitu. Kontzeptu 
hori era osatuago batez formulatzeko, lagungarria da Barton eta 
Hamilton (1998); eta horren zati bat Peruko liburu bikain batean 
dago itzulia espainierara (Zavala, Niño-Murcia eta Ames ed., 
2004) edo Cassany ed. (2009).

15. PRAKTIKA LETRATU NAGUSIAK ETA BERNAKULARRAK

Kontzeptu interesgarria da praktika letratu bernakularra (Barton 
eta Hamilton, 1998): idaztean, guk geuk geure kabuz, gizarte-
-erakundeek (eskolak, administrazioak, justiziak eta abarrek) 
ezarritako konbentzioetatik kanpo, zer egiten dugun adierazten baitu. 
Praktika bernakularrak dira norberaren egunkari intimoak, lagunen 
arteko posta, norberaren sukalde-errezetak, familiako posta-txartelak, 
urtebetetzeetako poemak, etxeko kontabilitatea, oparietarako idazten 
ditugun eskaintzak, oroitzapen-liburuak eta abar. Orobat, txat 
pribatuak, blog tematikoak, berri-foroetako iruzkinak, txioak eta sare 
sozialetako “atsegin dut” horiek. Funtsean, hau da ideia: behin 
idazten ikasi eta gero, “aurreikusitakoa” edo konbentzionala den hori 
ez ezik (eskolara joan, lanerako txostenak idatzi, prentsa irakurri), 
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beste gauza batzuk egiteko ere irakurtzen eta idazten dugu, gauza 
pertsonalagoak eta gustukoagoak egiteko.

Bernakularra norberaren bizitza pribatuaren esparrukoa da, 
eguneroko bizitzakoa, informalitatearen esparrukoa, norberaren 
harreman eta interesen araberakoa, eta ez du araurik. Alde 
horretatik, ofizialaren edo nagusiaren kontrakoa da (praktika 
letratu nagusien kontrakoa, esan nahi da), hura publikoa eta 
formala baita, gizarte-bizitzaren esparrukoa (lanbidearen, admi-
nistrazioaren eta politikaren esparruetakoa), eta arau zorrotzen 
pean baitago (ortografia, formatua, erregistroa, egitura eta abar). 
Logikoa da, lagun artean eta senitartean hizketa biziagoa erabiltzen 
dugunean bezala, idaztean ere antzeko testuak produzitzea, 
produkzioa bera kontrolatu gabe: puntuazio-markei eta ortografia-
-markei erreparatu gabe, bokalak eta digrafoak baztertuta, 
sinplifikazio-mota guztiak erabiliz: izenordainak laburtu eta zk, nk, 
gk idaztea (zuk, nik, guk idatzi ordez); aditz-laguntzaileak laburtu 
eta dgu, dt, dzu, gde, zde, idaztea (dugu, dut, duzu, gaude, zaude 
idatzi ordez); bhr, g.te, idaztea (bihar eta gero arte idatzi ordez). 
Idazkera bernakularra darabilgunean, arau estandarra errespetatzea 
baino garrantzitsuagoa da adierazkortasuna, originalitatea eta 
indibidualizazioa.

Hezkuntzaren arloan, praktika nagusi eta bernakularren arteko 
aldean dago, hain zuzen, neska-mutikoek eskolan aginduta 
(laburpenak, oharrak, azterketak) egiten dutenaren eta handik 
kanpo beren kabuz (gutun pertsonalak, egunkariak, txatak eta 
blogak) egiten dutenaren arteko diferentzia. Herriaren ustea da 
idazketa bernakularrak ez duela baliorik eta kaltegarria ere badela 
idazketa nagusia ikasteko; ikertzaileek, aldiz, uste dute praktika 
garrantzitsuak direla, kognitibitatearen aldetik zailak, ikasketa 
baliotsuak eskatzen dituztela eta erabilera linguistiko baliotsuak 
dakartzatela, nahiz eta eskolak bidezkotzat jotzen dituenez 
bestekoak izan.

Hala, bada, lagungarriagoa da bi idazketa-mota horien artean 
zubiak eraikitzea, bernakularraren kontra gurutzadan hastea baino 
(Pahl eta Rowsell, 2005). Logikoa da bizimodu pribatuan idazten 
dugunean idazkera arretagabeagoa, pertsonalagoa, sorme nezkoagoa 
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idaztea... eta, bizimodu publikoan, berriz, ezarritako konbentzioen 
arabera aritzea. Bernakularra “debekatu” ordez –asmo hutsal eta 
alferrekoa da hori (eta are oztopagarria ere)–, zentzuzkoagoa da 
ikasleei testuinguru bakoitzean idazkera egokiagoa erabil dezaten 
irakastea, hala nola era ezberdinean janzten garen ezkontza batera 
joateko, lagunekin ostatuz ostatu ibiltzeko edo etxean geratzeko. 
(Ikus adibide bat 26. atalean).

16. “IRAKURRI” ADITZ IRAGANKORRA DA

Horrela, bada, zera ulertzen da: komunitate letratu bat gizarte 
baten modukoa dela, idazteko eta irakurtzeko praktika-multzo 
antolatu bat garatzen duena (jarduera nagusiak nahiz bernakularrak 
kudeatuz) hainbat arlotan –familia, lanbidea, akademia, kazetaritza 
eta abar–. Eguneroko bizimodua ardazten duten praktika letratuen 
errepertorio egiazko batez ari gara. Eskolara joatea da praktika 
akademiko batzuetan parte hartzea; alegia, praktika letratu guztiez 
osatutako azpimultzo batean. Erietxera joateak ere badakar 
administrazio- eta medikuntza-irakurketako hainbat egoerari aurre 
egin beharra: ospitaleratzeko izapideak egitea, diagnostiko bat 
ulertzea, tratamendu baten jarraibideak ulertzea eta alta hartzea, 
guztiak ere dokumentuetan gauzatzen direnak. Lanbide kua-
lifikatuek ere irakurtzeko eta idazteko praktika-mota bereziren bat 
menderatu beharra eskatzen dute. Praktika-multzo bakoitza 
ezberdina da, bakoitzak bere ezaugarriak ditu.

Pertsona alfabetatuok praktika letratuetako batzuk baizik ez 
ditugu ezagutzen. Inork ez ditu guztiak menderatzen. Inork ez ditu 
komunitate baten idazketa-genero, -esparru eta -estilo guztiak 
ezagutzen. Inozoa da pentsatzea alfabetatu batek den-dena uler 
dezakeela! Gezurra da! Herritarrak parte hartzen du gizartean nagusi 
diren praktiketan eta bere laneko, bizimodu pertsonaleko eta familia-
-esparruko arloetan. Ez du interesik guzti-guztiaz idazten jakiteak, 
eta ikaragarria litzateke ikasten egin beharreko ahalegina.

Ni neu trebea naiz linguistikari buruzko ikerketa-artikuluak 
irakurtzen, egunkaria (politika-, gizarte- eta kultura-atalak), aldiz  kari 
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arrunt batzuk, egungo eleberriak, nire ikasleen lanak edo nire 
unibertsitateko administrazio-dokumentuak irakurtzen. Aldiz, zaila 
zait poesia, egunkariko ekonomia-atala, legeak edo arauak 
irakurtzea. Eta auzitegien epaiak edo beste arlo batzuetako zientzia-
-artikuluak irakurtzen ditudanean, gutxi ulertzen dut, edo ia ezer ez.

Ondorioz, irakurtzea praktika malgua da, zeren eta aldatu 
egiten baita testuinguruaren, jakintza-arloaren eta komunitatearen 
arabera. Ikuspegi xaloa eta laburra da jarduera unibertsal edo 
orokortzat jotzea, edo, halaber, uste izatea irakurtzen jakiteko aski 
dela deskodetzen eta inplizituak ateratzen jakitea (gutxieneko 
trebetasunak dira bi horiek). Egiazkoagoa eta are lagungarriagoa 
ere bada ulertzea testuinguru batean txertatuta egon ohi den 
jarduera gisa, egoera bakoitzean aldatzen dena eta ezaupide eta 
trebetasun espezifikoak eskatzen dituena.

17. PRAKTIKA-KOMUNITATEAK

Bada beste kontzeptu bat ere ikuspegi soziokulturalerako 
garrantzitsua: praktika-komunitatea, hain zuzen. Oso gertu dago 
praktika letratu kontzeptutik, eta badu interesik hezkuntzarako. 
Praktika-komunitate bat da pertsona-multzo bat, a) xede eta 
testuinguru kognitibo berak dituena; b) elkarren arteko harremanean 
dagoena, nolabaiteko konpromisoa erakutsiz, eta c) komunikazio-
errutina batzuk eta zenbait genero diskurtsibo propio dituena 
(praktika letratu edo hizketazko batzuk) –genero horiekin, hain 
zuzen, eratzen du bere nortasuna praktika-komunitateak–.

Komunitate diskurtsiboaren adibide on bat izan ziren nire Tai 
Chi eskolak. Oso ezberdinak ginen eskoletara joaten ginenok, eta 
zenbait urtez astean bi aldiz baino ez ginen elkartzen txinatar 
usadio horrekiko interesa partekatzera Bartzelonako Eixampleko 
gimnasio batean. Honako hauek ziren gure eguneroko errutinak: 
sartzean eta ateratzean elkar agurtu, irakasle katalanaren zain 
geundela eguneroko gaien inguruan berriketan egin, haren azalpen 
eta jarraibideak arretaz eta isilean jarraitu, gorputz-mugimenduak 
errepikatu, noiz edo noiz galderaren bat egin…
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Beste inork ezagutzen ez dituen esamoldeak sortu genituen. 
Forma deitzen genion urteetan praktikatu genuen Tai Chiko 
ariketa-taulari. Eta formako mugimendu batzuk izendatzeko, 
tximua urrunarazi, zortzi bitxiak, zangoa hustu, bolari oratu, 
besoa garbitu edo hodeiak egin esamoldeak erabiltzen genituen.

Talde horretako kide izan ziren pertsonek bakarrik ezagutzen 
dituzte esamolde eta praktika horiek, eta, hori dela eta, gure 
nortasuna adierazteko baliabide bihurtzen dira. Talde hartan parte 
hartu izan zuen kideren batekin bestelako egoeraren batean topo 
egin izan dut inoiz, eta litekeena da gainerakoentzat ulertezin diren 
esamolde horiek erabili izana, gure arteko konplizitatea erakusteko 
gainerako guztiei. Eta, zuek, ulertu al duzue ezer? Inoiz Tai Chia 
egin izanez gero bakarrik...

Eta nola ikasi hizkera hori? Bada, interesa, parte hartzea eta 
praktika besterik ez da behar, modu informalean. Beste era batera 
esanda: praktika-komunitate horretako eskubide osoko kide 
bihurtuta: a) komunitate horretan engaiamenduz arituz; b) praktika 
horietan aktiboki parte hartuz, eta c) eskura diren hizkuntz 
baliabideekin nortasun propio bat eratuz. Ikasketa informala da, 
kokatua, naturala, komunitate txiki horretako gainerako kide 
adituekiko harremanaren esperientziatik sortua.

18. PRAKTIKA-KOMUNITATEA: ZER ELEKTRONIKO HORRETAN SARTU

Ikus dezagun adibide bat: gogoan dut, oraindik, posta 
elektronikoa hitza entzun nuen lehenbiziko aldia. Laurogeietako 
azken urteetan izan zen, eta banketxe batean lan egiten duen lagun 
batek hitz egin zidan posta-mota berriari buruz: ordenagailuarekin 
erabiltzekoa zen, eta bat-batekoa. Bai bitxia! Handik urte gutxi 
batzuetara, unibertsitateak helbide elektroniko pertsonal bat eskaini 
zidan. Uko egin nion. Zertarako behar nuen? Pozik nengoen ni 
neure faxarekin eta betiko posta-zerbitzuekin. Ez zen interesgarria.

Luze gabe, atzerriko lankide bat ezagutu nuen biltzar batean; 
oso gogoko nuen haren lana. Harekin elkarlanean aritu behar nuela 
eta, datuak eskatu nizkion. Posta elektronikoaren helbidea eman 
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zidan, eta nirea emateko eskatu... Nire jarrera kolpetik aldatu zen 
orduan. Uko egindako helbide hura berreskuratu eta idatzi egin 
nion lankideari, informatikoen laguntzarekin, jakina. Zer poza 
haren erantzuna jaso nuen egunean! Horixe izan zen nire agerraldi 
digitala. Ez dira urteak igaro harrezkero! 2013ko hasieran, hasi 
dira batzuk esaten emaila hiltzera doala, edo haren lekua hartuko 
dutela SMSek, txatak eta linea iraunkorreko mezularitzak. (Genero 
digital bat nola sortzen den, bizitzen den eta hiltzen den ikusteko 
adibide ona izan liteke).

Internet ere praktika-komunitate bat da, eta harekiko nire 
interesak heldutasuna irabazi du azken urteetan, esponentzialki. 
Egunean 3 edo 4 ordu igarotzen ditut ordenagailu aurrean. 
Egunean 30 edo 40 email jasotzen ditut. Nire lanaren zati handi bat 
izaten da ikasleei online kasu egitea eta nire unibertsitatearen 
ikasketa-plataforma bisitatzea. Duela gutxi, liburu bat idatzi nuen 
wiki batean, beste batzuekin elkarlanean: hau da, erakunde batek 
webgune bat paratu zuen, eta baimena eman zigun munduan 
hainbat lekutan bizi garen zenbait laguni, lankidetzaren bidez idatz 
genitzan han liburuaren kapituluak.

Komunitate horretako eskubide osoko kidea naiz ni. Komu-
nitate horren praktiketan parte hartzen dut, ezagutzen ditut 
komunitate horren baliabide linguistikoetako batzuk, badut 
nolabaiteko nortasun elektronikoa (emailak, web pertsonala, 
presentzia), eta hazten ari naiz: neure bloga idaztea darabilt buruan 
orain. Harro nago komunitate berri horretako kide izanik. Apurka-
-apurka ikasi dut dakidan guztia, praktikarekin, irakaskuntza 
formal gutxirekin, ia oharkabean.

Ez da dudarik: 2013an, gauzak aski ezberdinak dira. 2006an, 
bi blog sortu eta urte batzuez atxiki nituen (bata katalanez, 
teknologiari buruzkoa, eta bestea gaztelaniaz, hizkuntzen ikasketari 
eta irakaskuntzari buruzkoa), baina itxi egin nituen duela gutxi, 
Facebooken eta Twitterren ditudan profilak sendotzeko; irakurle 
gehiago ditut han. Oso zaila gertatzen zait pantaila baten aurrean 
igarotzen ditudan orduak zenbatzea, oso txertatuta baitaude –ordu 
horietako bakoitza– nire eguneroko bizitzan. Egoiliar digitala naiz, 
eta buruan edo gorputzean laino bat itsatsita daramadala bizi naiz.
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19. LIBURUAK IRAKURTZEKO PRAKTIKA

Aplika dezagun orain praktika-komunitatea terminoa ira-
kurleen prestakuntzan. Askoz hobeto ulertuko dugu irakurle 
kontzeptua gisa honetara: irakurlea da “komunitate letratu bateko 
kidea” edo “praktika-komunitateren batean parte hartzen duen 
herritarra”, komunikazio-errutinetako bat irakurtzea duena. Har 
dezagun liburuak irakurtzearen adibidea.

Jakina, ez da bakarrik eskuratzea deskodetzeko behar diren 
hizkuntz trebetasunak, edo ulertzeko behar diren gaitasun 
kognitiboak edo motibazioa izateko behar diren jokabideak. 
Irakurtzea ekintza zabalagoa da; hain zuzen, praktika letratu bat, 
irakurketarekin konpromisoa duten eta liburuak irakurtzea ez ezik 
beste errutina letratu batzuk ere badituzten pertsonen komunitate 
bat. Liburuak irakurtzea ez da bakarrik liburuak ulertzeko behar 
diren trebetasunak eskuratzea, “komunitate batean sartu eta bertan 
parte hartzea” da, testuak testuinguru sozialetan baliatzeko modu 
jakin batzuk norbereganatzea (Kalman, 2003).

Liburuak irakurtzen dituena arduratuta dago komunitate letratu 
batekin, dela haur-literaturakoa, polizia-eleberrietakoa edo 
pertsonaia historikoen biografietakoa. Arlo horri buruzko datuak 
partekatzen ditu kideekin (testuinguru kognitiboa izenekoa, hain 
zuzen): egileak, gaiak, literatur generoak, argitaletxeak, katalogoak 
eta abar. Gizarte-praktika jakin batzuetan parte hartzen du: 
liburutegietara joaten da interesatzen zaizkion liburuak bilatzera, 
maileguan hartzeko eskaera egiten du, badaki liburutegietako datu-
-baseetan kontsulta egiten; liburu-dendara joan eta liburu berrietan 
orri-pasa aritzen da, badaki nola antolatzen dituzten liburuak 
apaletan; liburu berrien azalak irakurtzen ditu, liburuen aurrealdeei 
erreparatzen die eta interesatzen zaizkionak hautatzen ditu.

Liburuak irakurtzen dituenak jarraitu egiten die hedabideetako 
kritikei, baita irratian eta telebistan egileei egiten zaizkien 
elkarrizketei ere. Jakiten du noiz kaleratzen dituzten liburu berriak, 
eta jarraitzen ditu gogoko dituen egileen, telebistan edo Youtuben 
ematen dituzten elkarrizketen gorabeherak. Badu irakurle-nortasuna: 
baditu iritziak, egile gogokoak eta gorrotatuak, pasioak, axola ez 
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zaizkionak... Harremana izaten du beste irakurle batzuekin, iritziak 
trukatzeko. Nortasuna izango badu, aukera izan behar du horrelako 
ekintzak probatzeko, irakurtze hutsetik haratago.

20. IRAKURLEEI LAGUNTZEKO IDEIAK

Orduan, nola bihurtu gure ikasleak komunitate horretako kide? 
Ez du erantzun errazik! Lehenbizi, jabetu behar dugu gauza zaila 
dela, irakurtzea eginkizun kognitibotzat jotzen genuenean baino 
gauza are zailagoa, beharbada. Orain, praktika sozialak aldatzeaz 
ari gara: ohiturak aldatzea, interesak sortzea, balioak eraikitzea, 
aisialdian tartetxoak bilatzea… Zer zaila!

Ikus ditzagun ideia eraginkor batzuk. Liburuak irakurtzen 
ikastea da elkarren artean lotuta dauden zenbait praktikarekin 
ohitzea, hala nola liburutegiak bisitatzea, liburu-dendetara joatea, 
autoreen hitzaldietara joatea, hedabideetako literatur saioak 
jarraitzea, gaztetxoentzako literatur lehiaketetan parte hartzea. 
Eskatzen du, gainera, testuzko objektuak manipulatzen ikastea; hau 
da, liburu baten osagaiak ezagutzen ikastea, aurkibidea erabiltzen, 
aurreko eta atzeko azalak interpretatzen, azal-hegaletatik datuak 
ateratzen ikastea. (Horrelaxe ohartzen gara zer-nolako ondorio 
izugarriak eragiten dituen fotokopiak bakarrik erabiltzeak: ikasleak 
ez du aukerarik liburu bat ukitzeko, usaintzeko, sentitzeko…, ezta 
maitatzeko ere).

Liburuak irakurtzen ikasteak eskatzen du irakurle-nortasuna 
eratzea. Norbait izatea irakurle sozial gisa; alegia, irakurri izana, 
irakurle-esperientzia bildu izana, interesak eta gustuak izatea, 
maniak, ohiturak eta horiek guztiak inguruarekin elkarbanatzea. 
Horregatik eduki behar du autoreak bere ahotsa: beste irakurle 
batzuekin solastatzeko, ezadostasunak agertu eta eztabaidatzeko, 
norberaren irakurle-praktikak beste batzuekin partekatzeko, 
kidetasunak sortzeko. Bestalde, beharrezkoa da lagun irakurleak 
edukitzea, hitz egiteko, irakurritakoaren gaineko iruzkinak egiteko, 
irudipenak, liburuak eta proposamenak trukatzeko: zer zaila den 
irakurle izatea bakarrik egonda!
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Jakina, ikasgelan eta ikastetxean, neurri batean badago 
praktika horiek simulatzea edo berregitea. Praktika-komunitatearen 
kontzeptua zehaztasun handiagoz ezagutzeko, ikus Wenger (1988) 
eta Barton eta Tusting (2005); arreta handiagoa jartzen dute 
kontzeptu hau literazitatearekin lotzen. Kalmanek (1999 eta 2004) 
zoragarriro kontatzen du zer bide egiten duten hainbat emakume 
helduk eta analfabetok letratu izatera iristeko, praktika-komunitate 
batetik bestera igaroz.

21. LITERAZITATEA: KONTZEPTUA

Aipatu dudan azken kontzeptua ere erabili izan da. Idazkien 
erabilerarekin lotutako hainbat ezaupide, trebetasun, balio eta 
praktika biltzen ditu. Literazitate deitzen diogu, eta bat dator 
ingelesezko literacy terminoarekin. Hainbat puntu sartzen dira 
kontzeptu horren barruan. Hona hemen batzuk, guzti-guztiak 
aipatu gabe:

• Idatzizko kodea: idazketa-sistemaren unitateak eta arauak, 
hizkuntzaren alderdi guztietan, eta horien erabilerari buruzko 
konbentzioak.

• Genero diskurtsiboak eta haien ezaugarriak: funtzio sozialak, 
edukia, egitura eta fraseologia, eta abar.

• Autore- edo irakurle-rolak: solaskide bakoitzaren irudia, 
bakoitzaren adeitasun-formak.

• Praktika letratuen gizarte-antolaketa: erakundeak eta haien 
testuinguruak, jakintza-arloak, taldeak eta esparruak, genero 
diskurtsiboak txertatuta dauden prozesu sozialak.

• Autore- eta irakurle-nortasunak: haietako bakoitzaren 
nortasuna, kolektiboa, zein talde eta erakundetan diren 
kide.

• Praktika letratuekin lotutako balioak, errepresentazioak eta 
jokabideak: haien kokaleku soziala (ospea duten, arbuiatuak 
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diren edo aurreiritzirik ba ote den haiei buruz), zer botere 
duten.

• Praktika letratuen bitartez garatzen diren pentsamendu-
-formak, hala nola objektibitatea, deskontestualizazioa, 
planifikatzeko edo abstrakziorako gaitasuna, kontzientzia 
metalinguistikoa, arrazonamendu logikoa eta abar.

Dudarik gabe, kontzeptu teorikoagoa da hau. Uste dut 
ikertzaileen eta espezialisten eremura mugatzen dela, eta beharra 
dugula izen zehatzago eta argiago batez izendatzeko gure lan-
-arloa. Onkologia, botanika edo paleografia bezalako terminoak 
ditu kideko; horiek gutxi erabiltzen dira bizimodu arruntean, 
nahiago dugulako minbizi, arrosa bitxiak edo II. mendeko latinezko 
eskuizkribua bezalako esapideak erabili.

22. EZTABAIDA TERMINOLOGIKOAK

Ez dut ukatuko: literazitate terminoa berria da, gutxi zabaldu 
da. Eta hau ere ez dut ukatuko: geroz eta handiagoa eta irekiagoa 
da eztabaida, kontzeptu bat edo bestea izendatzeko terminorik 
egokiena zein ote den erabakitzeko. Nahikoa da jakintza-arlo horri 
buruzko nazioarteko biltzarren batera joatea eta komunikazioen 
tituluei erreparatzea, adostasunik ez dagoela ohartzeko. Batzuek 
irakurketa eta idazketa darabilte, besteek idazketa, besterik gabe. 
Batzuek neologismoak proposatzen dituzte, hala nola eskri-
turalitatea edo literazia. Beste batzuek nahiago dute arazoa 
saihestu, eta gauza zehatzagoak aipatzen dituzte, hala nola 
irakurketa-ulermeneko ariketak edo idazketa-sormeneko tailerrak. 
Berdin gertatzen da hainbat hizkuntzatan, espainieraz, katalanez, 
frantsesez edo portugesez. Herrialde batzuetan –batez ere, 
Latinoamerikan, Brasilen, Perun edo Mexikon–, izen bat edo 
bestea hautatzeak berak hezkuntzari buruzko jarrera teoriko edo 
ideologiko bat edo bestea hautatzea dakar (adibidez, eta, aldeak 
alde, filologia, linguistika edo hizkuntza-zientziak aukeren artean 
aukeratzeak dakarren bezala).
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Euskaraz, literazitate terminoa berria da, eta arrotza euskal-
duntzearen eta alfabetatzearen eremuan. Ez du, bistan da, 
hizkuntza-gaitasuna edo hizkuntza-trebetasunak hitzen hedadura. 
Googlen bilaketa erraz baten bidez euskarazko termino horiek 
bilatzea besterik ez dugu: hiru aldiz agertuko zaigu literazitate 
hitza; 38.800 aldiz hizkuntza-gaitasun terminoa, edo 2.840 aldiz 
hizkuntza-trebetasuna. Bestalde, literacidad bilatuz gero 
gaztelaniaz, 27.400 emaitza emango dizkigu. Beste datu jakingarri 
bat: literazitate terminoaren euskarazko hiru emaitza horietako 
lehena 2012. urtean Nafarroan eman nuen hitzaldi bati dagokio, eta 
beste biak Galeuscak literatura eta tresna digitalen gainean 
antolatutako biltzar batekoak dira.

Espainieraz, alfabetismo terminoa izango da, beharbada, zale 
gehien dituena: badu abantaila morfolexikologiko bat, analfa-
betismo ezagunaren eta alfabetizazio termino arruntaren kidea 
izatea, hain zuzen. Interneten ere bera da sarrien agertzen dena, 
ohiko bilatzaileak erabiliz gero. Baina Zavalak (2002) esaten 
duenez, alfabetismo hitzak bere gain hartzen du analfabeto eta 
analfabetismo hitzen gutxiespen-konnotazioaren zama, analfabeto 
eta analfabetismo hitzek, hutsegitea den arren, ezjakintasunarekin 
eta kulturarik ezarekin lotzen baitute alfabetizaziorik eza, are 
analfabeto iraina ere bihurtzeraino.

Hori dela eta, perutar ikertzaile horrek literazitate neologismoa 
proposatzen du: konnotaziorik batere gabea, litera erroa erabiltzen 
du, zeina gertuago baitago nolabaiteko adostasunez erabiltzen 
dugun beste terminotik, letratu/letragabe izenondotik, alegia. 
Forma horrek (kultura letratu, praktika letratu edo komunitate 
letratu terminoetan legez) alfabetizatu/alfabetizazio erroak 
(kultura edo komunitate alfabetizatu) baino zehaztasun handiagoz 
jasotzen du aurreko atalean aipatu dugun kontzeptua; izan ere, 
alfabetizatu/alfabetizazio darabilgunean, alfabetoa norbe-
reganatzeaz edo irakurketa edo idazketa azaletik menderatzeaz ari 
garela dirudi. Azken urteotan, beste espainiar eta amerikar 
ikertzaile batzuek literazitate terminoa hartu dute (Isidor Marí, 
Patricia Ames) letratu izenondoarekin batera, eta geuk ere hortik jo 
dugu hemen.
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23. ITURRIAK

Atal hau amaitzeko, bibliografia aipatuko dut. Literazitatearen 
ikuspegi soziokulturala garatu duten jakintza-arlo, obra eta egileen 
genealogia egiten hasiz gero, ez genuke amaituko. Begiratu 
Cassany (2006a eta 2006b) eta Cassany ed. (2009); bibliografia 
nahiko osatua aurkituko duzue. Hemen, erreferentzia nagusiak 
aipatuko ditut, eskuragarrienak.

Dudarik gabe, Literazitateari buruzko Ikasketa Berriak (New 
Literacy Studies) izeneko ikerketa-ildoa da ikuspegi sozio-
kulturalaren iturri nagusia. Ikerketa-ildo horiek zorrotz ikertzen 
dute komunitate bakoitzaren praktika letratuak, begirada 
enpirikoarekin eta metodo etnografikoez baliatuz, eta azterketa 
kritikoa egiten dute Jack Goody, Walter Ong, Eric Havelok eta 
David Olson-en teorien gainean, zeintzuek hizketa eta prosaren 
arteko bereizketari buruz eta prosa norbereganatzeak dakartzan 
ustezko onura kognitiboei buruzko teoriak jorratu baitzituzten. 
Zavala, Niño-Murcia eta Ames ed. (2004) liburukian, itzulitako 
hainbat artikulu klasiko biltzen dira, bilduma bikaina eginez: J.P. 
Gee, Sh. B. Heath, R. Scollon eta S. Scollon, D. Barton eta M. 
Hamilton, S. Scribner eta M. Cole, edo B. Street-en artikuluak, 
hain zuzen. Kalmanek (1999) oso argi laburbiltzen du, baita 
espainieraz ere, ikuspegi horren norabidea. Oraintsu, ale 
monografiko bat koordinatu nuen Cuadernos Comillas izeneko 
aldizkari digitalerako, El español escrito en contextos con-
temporáneos izenekoa: ildo teoriko horretako amerikar egile 
anitzen testuak aurkituko dituzue bertan, oso gaurkoak (Cassany 
ed., 2010).

Bestalde, ikuspegi soziokulturala beste hauen enbor berekoa da: 
Frankfurteko Eskolako filosofoek landutako teoria kritikoa, Paolo 
Freirek eta haren jarraitzaileek (Freire eta Macedo, 1987) literazitate 
kritikoari buruz landutako tesiak –oso ezagunak Latinoamerikan– 
eta pedagogia kritikoaren ondorengo proposamenak (Giroux, 1988). 
Diskurtsoaren Analisiak eta Diskurtsoaren Analisi Kritikoak (Van 
Dijk ed., 1997; Gee, 1990) ere aparatu teoriko ona eskaintzen dute, 
Latinoamerikan tradizio sendokoa.
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Azkenik, Australiatik datozkigun ekarpenak nabarmendu behar 
ditugu, hala hizkuntzalaritzaren arlokoak nola hezkuntzaren 
arlokoak, espainierara oso gutxi itzuliak. Herrialde horretan izan 
du indarrik gehien literazitate kritikoaren irakaskuntzak. Duela 15 
urte baino gehiagotik dauzkate han literazitate kritikoaren 
hezkuntza-programak ezarrita ikastetxeetan (Luke eta Freebody, 
1997). Oso argigarria da Googlen, “critical literacy” bilatuz gero, 
Australiako hainbat webgune agertzea. Nabarmentzekoa da, 
besteak beste, Tasmaniako Gobernuak ingeles irakasleentzat 
paratutako hezkuntza-webgunea, azalpen, adibide, bibliografia eta 
baliabideekikoa. Handik iritsia da orobat balorazioaren teoria 
linguistikoa, zeinak analizatzen baitu nola erabiltzen ditugun 
iritziak emateko baliabide linguistikoak (Hood eta Martin, 2005).

3. ZATIA: IRAKURTZEA ETA IDAZTEA GAURKO EGUNEAN

24. PRAKTIKA LETRATU BERRIAK (PLB)

“Irakurtzea eta idaztea eraikuntza sozialak dira. Garai 
bakoitzak eta egoera historiko bakoitzak esanahi berriz hornitzen 
dituzte aditzok”, dio Emilia Ferreirok (2001: 13), eta, hori esanik, 
bete-betean jotzen du hirugarren zati honetako auzia. Izan ere, 
literazitatea aldatu egiten da lekuaren eta unearen arabera. 
Beharrezkoa da geure buruari galdetzea nola irakurtzen dugun gaur 
egun, XXI. mende honetan, eta zer aldaketa izan diren praktika 
letratuetan.

Ez da dudarik: mundua biziki aldatu da. Eta irakurketa-
-praktikak ere bai. Garapen teknologikoak eta sozialak idatziak 
sortzeko, transmititzeko eta jasotzeko modu berriak sorrarazi dituzte. 
Testuinguru berriak sortu dira, eta, horietan, idazketak aukera 
ematen du xede sozial sofistikatuagoak lortzeko. Beharbada, lehengo 
berberak ditugu adimena eta hizkuntza –aldaketa askorik gabe–, 
baina agerikoa da testuzko objektuak aldatu egin direla. Gaur, 
idatziek forma, funtzio eta ezaugarri ezberdinak dituzte. Gure 
gurasoek eta aitona-amonek oso ezberdin irakurtzen zuten, guk gaur 
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irakurtzen dugun moduaren aldean eta gure seme-alabek 
etorkizunean irakurri beharko duten moduaren aldean.

Berrikuntza nabarmenenak IKTetatik (informazio- eta 
komunikazio-teknologietatik) eta IETetatik (ikaskuntza- eta 
ezagutza-teknologietatik) datoz, baina beste iturri batzuk ere 
badira. Internet indar betean sartzeaz gain (aurrerago aipatuko 
dugu, 36-39 ataletara bitartean), badira beste praktika letratu berri 
batzuk ere (PLB; 25-29 ataletara bitartean), egunez eguneko 
bizimodu soziala aldarazten ari direnak.

25. PLB: MAKINA AUTOMATIKOAK

Eremu asko ari da saltzeko makina automatikoz betetzen. 
Europan, ohikoa da makina automatikoak aurkitzea aireportuetan, 
garraio publikoaren geltokietan, bankuetan, aparkalekuetan, 
jatetxeetan, gasolindegietan, liburutegietan eta abarretan. Pantailak 
isilean irakurtzea nagusitzen ari zaio kalakari.

Vic-eko tren-geltokian –hantxe jaio nintzen ni, Bartzelonatik 
70 km iparraldera, 30.000 biztanleko herri horretan–, bost makina 
automatiko daude une honetan. 20 urte nituela, Bartzelonan ikasten 
nuen, astelehenero-astelehenero bidaiatzen nuen hara, goizeko 
06:00etako trena hartuta: funtzionario batek saltzen zidan txartela, 
eta, kafetegian, kafea eta croissanta zerbitzatzen zizkidaten. Gaur, 
edariak, jakiak eta txartelak saltzen dituzten makinak behar ditut 
horiek guztiak egiteko. Beste egoera batzuetan, ohikoa izaten hasia 
da jatetxean tablet batean irakurtzea menua, txartel-makina bat 
baliatzea ordaintzeko, edo mahaian eseri aurretik makina 
automatiko batean zer jan behar duzun eskatzea.

Jakina, aldaketa horien atzean motibazio ekonomikoak daude. 
Enpresek gehiago irabazten dute enplegatuen soldata ezabatuz eta 
zerbitzu horiek berak 24 orduan eskaintzen dituzten makinak 
erosiz. Hartara, noski, guk ikasi egin behar dugu makina horiek 
erabiltzen, pantailan irakurtzen eta teklatuarekin eta botoiekin 
idazten…
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Eta ez da erraza! Produktu, zerbitzu, norako eta ordaintzeko 
modu asko dago, eta trebetasun apur bat behar da, eta denbora ere 
bai. Irakurri egin behar dira pantailan ageri diren aukerak, sisteman 
nabigatu, pantailako informazioa eta makinaren beste osagaiak 
integratu (txanponak edo billeteak sartzeko zirrikituak, itzulitako 
kanbioak jasotzeko erretiluak), eta abar. Espainian, Renfek 
laguntzaileak kontratatu behar izan zituen jenderik gehien ibiltzen 
zen geltokietan, bidaiariei makina automatikoak erabiltzen 
erakusteko. Iberiak ere bai, hegaldiak fakturatzeko makinak jarri 
zituenean. Ikus Cassany (2006c), kaleko literazitate elektronikoari 
buruzko azterketa xeheago baterako.

26. PLB: TELEFONO MUGIKORRAK

Urte gutxian, lekuetara deitzetik pertsonei deitzera igaro 
gara, eta erantzungailuan mezuak uztetik SMS mezuak igortzera 
(short message service) edo mugikorrarekin testuzko mezuak 
igortzera. Karaktere-kopurua mugatua izateak eta transmisioaren 
kostuak eragiten dute laburrak izatea: sinplifikatu egiten da 
grafia, alde batera uzten dira puntuazioa eta ortografia, 
emotikonoak sartzen –aurpegierak adierazteko ikurrak, hala nola 
:-) irribarrerako, eta :-( tristurarako–. Ahalik eta gehien 
adieraztea ahalik eta kosturik txikienarekin, horixe da helburua. 
Bai sintesi miragarria!

Mugikorrak erabilera letratu berriak ekarri ditu, hala nola 
hitzordu bat atzeratu egin dela abisatu ahal izatea behar den unean, 
urtebetetzean edo Gabon zahar egunean zorionak ematea, hitzik 
egin ezin denean isilean abisatzea eta abar. Nahita galdutako dei 
bat (dei galdua) behar bezala eta behar den unean egindako abisua 
bihurtzen da. Mugikorren bidez, unean bertan gertatzen ari den 
elkarrizketa baten moduan baliatzen ahal dugu idatzizko testua, 
testuinguru partekatu batean, hain zuzen. Zorabiozko abiadan doaz 
aurrera: SMS ordainduetatik WhatsApp doakora igaro gara, eta 
WhatsApp-etik japoniar Line-ra.
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Gaztetxo ugari daude gaitasun nabarmenak dituztenak teklatu 
ezin txikiago bat erabiltzeko, mezuak laburtzeko edo esanahi 
egokiak sortzeko. Laster eta eraginkortasunez aritzen dira horretan, 
12 edo 13 urte dituztenetik –lehenagotik ere bai–; inolako arazorik 
gabe ulertzen dute elkar, nahiz eta guk lanak izan sinesten… Are 
eta gehiago, bada eta dagoeneko zabaldu da sarean laburtzapenik 
ohikoenen hiztegiren bat; neurri batean, komikietako eta txatetako 
laburtzapen berberak jasotzen dituena.

Dudarik gabe, praktika letratu sofistikatuak dira, eta ahalegin 
kognitibo handiak eskatzen dituzte eta idatzizko kode bereziak 
baliatzen. Zer tamala irakasleok arazotzat hartzea praktika letratu 
horiek! Hau lastima eragiten dituzten aldakuntza grafikoez 
bakarrik ohartzea, idazketa onaren etsai nagusitzat jotzea, gure 
ikasleen ortografia- eta adierazmen-arazoen erantzukizuna 
egoztea.

Praktika bernakularra da! (Ikus 15. atala). Ez dezagun nahas 
noizbehinkako mezutxoa, pribatua eta emozionala, diskurtso 
formal, jendaurreko, akademiko eta informaziozkoarekin. Hori 
litzateke guk kaleko eguneroko elkarrizketetan hizkera formala 
erabil dezagun espero izatea bezala. Ez dira gutxietsi behar geroz 
eta praktika zabalagoa duten, eta geroz eta balia garriagoak diren 
komunikazio-moldeak; milioika lagunek baliatzen dituzte. 
Erneagoak izan beharko genuke eta geure buruari galdetu ea nola 
txertatu ditzakegun praktika horiek hezkuntzan, nola balia 
ditzakegun praktika arruntagoetarako motibazioa elikatzeko.

2013an, mugikor adimendunak gehiago baliatzen dira mezuak 
eta posta igortzeko, deiak egiteko baino; nahiko nabarmena da 
hori. Lanerako, sozializatzeko eta eguneroko bizimodurako tresna 
bihurtzen ari dira, ia-ia gure burmuinaren eranskina edo osagaia 
balira bezala. Une honetan, pil-pilean dago gai hau: nola 
aprobetxatu mugikorrak hezkuntzarako, nola garatu aplikazio 
berriak, nola baliatu eta hobetu aplikazio horiek kudeatzeko eta 
ikasteko ematen dituzten aukerak. Ikusteko dago, gainera, zer 
muga izango duten!!!
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27. PLB: IKUSTEKO AURKEZPENAK

Biltzar eta mintegietan, ahotsarekin batera, hizlari gehienek 
erabiltzen dituzte dagoeneko eskema, argazki, bideo, audio eta 
animazio grafikoen proiekzioak. Enpresa eta erakundeetan arrunta 
izaten hasia da txostenak, memoriak, proiektuak edo idatzizko 
beste agiri batzuk (pantailan irakurtzekoak) programa horietaz ere 
baliatzea (hala nola Powerpoint, Prezi edo beste batzuk). Urte 
gutxian iritsi da aldaketa. Bakarka egiteko ahozko nahiz idatzizko 
diskurtso ohikoak alde batera utzi, eta haien ordez diskurtso 
multimodalak sartzea dakar horrek, hizketa eta prosa beste osagai 
askoren arteko batzuk baizik ez direla.

Parker-ek (2001) horrelakoen erabilera geroz eta zabalagoaren 
adibidetzat jartzen du –eta bide batez trufatu ere egiten da– gela 
txukuntzeko agindu eta esana betetzen ez duten seme-alabekin 
etsita dabilen amaren kasua. Alferrik egiten die oihu. Hala, 
ikusizko aurkezpen bat prestatzen du, familia desegituratu eta 
tristeen argazkien ondotik familia zoriontsu eta irribarretsuen 
argazkiak erakutsiz, 48 neurriko letrarekin idatzitako era honetako 
mezuekin: “Txukuntasunak eta garbitasunak lagundu egiten diete 
familiei zoriontsu izaten”. Dei egiten die seme-alabei jantokira 
ager daitezen aurkezpena ikustera, eta, ikusi ostean, negarrez eta 
lasterka abiatzen dira nor bere logela txukuntzera.

Hori gehiegikeria! Baina, dudarik gabe, programa horiei esker, 
aldatzen ari dira zenbait praktika. Programa horiek nola sortu ziren 
azaltzen duen historia arina eta gorabeheratsua da, eta hein berean 
da eztabaidazkoa haien gaineko balorazioa (ikus Parker, 2001). 
Bistakoa da nola hobetzen den azalpen bat bideo baten bidez, 
hainbat argazkirekin edo eskema animatu baten bidez. Baina hori 
bezain nabarmena da programa horiek aldez aurretik ezarritako 
arrazonamendu-egiturez hornitzen gaituztela eta, ondorioz, 
diapositibak berdindu egiten direla, erretorika asertiboari ematen 
zaiola lehentasuna, edo, era berean, argi dago eskematismoa, 
elkarren artean loturarik ez duten puntuen zerrendak, maisukeria 
eta ideia orokorrak sustatzen direla –eta bazterrera uzten 
ñabardurak, elkar eragitea eta malgutasuna–.
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Gauza bat gogoratu beharra dago: IKT bat berez ona edo 
txarra ote den alde batera utzi, eta erabiltzaileek zer aukera 
egiten dituzten aztertu behar da, era askotarikoak izaten ahal 
dira-eta. Alde horretatik, ikusle kritiko batek erraz bereizten du 
noiz erabili diren programa horiek trebetasunez, argudio batzuk 
beste batzuen gainetik nabarmentzeko edo esanahi berriak 
eraikitzeko, eta noiz erabili diren apaingarri gisa edo esandakoa 
errepikatzeko.

28. PLB: KARTELAK

Ikus ditzagun orain bi praktika ez-teknologiko. Mundua 
informazio-kartelez betetzen ari da; hirietan eta herrialde 
garatuenetan, batez ere. Hiri handietan, informazioa ematen zaie 
oinezkoei garraioari buruz, norakoei buruz, eraikin bereziei buruz. 
Leku turistikoetan (museoak, monumentuak, parkeak), laburpen 
historikoak, deskribapen artistikoak, arkitektoei eta artistei buruzko 
azalpenak ematen dira, plaka, errotulu edo oharretan, batzuetan 
hainbat eletan. Kale nagusietan, mapak eskaintzen dira kartel eta 
pantailetan. Errepideak bete-beterik daude automobil-gidariak 
orientatzeko errotuluekin. Instalazio publiko askotan (bainuak, 
gimnasioak, estadioak), arauak eta sartzeko baldintzak zehazten 
dira hormetan eskegitako testuetan.

Kartel horiek lagundu egiten diete herritarrei autonomo izaten: 
gidatu egiten dute turista; debekuen, betebeharren eta eskubideen 
berri ematen dute; antolatu egiten dute eremu publikoetako bizitza; 
publizitatea egiteko baliatzen dira. Motibazio demokratiko 
bidezkoak eta merkataritza-interesak nahastu egiten dira.

Txiletar irakasle batek ikusarazi zizkidan inguruaren transfor-
mazio zorrotz horren ondorioak. Concepción-en –esan zidan– ez 
dago kartel askorik, ez hirian, ez landa-aldean. Baten batek ohiz 
kanpoko zer edo zer egin behar badu –leku ezezagun batera joan, 
adibidez– bertakoei galdetzen die. Bertakoek adeitasunez 
erantzuten dute, joan nahi duen lekura joateko beharrezkoak diren 
azalpen guztiak emanez bidaiariari.
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Europan, berriz, –azaldu zidan irakasleak– nor bere kasa ibil 
dadin daude pentsatuta hiri handiak, gida eta planoz hornituta. 
Atzerritar asko ez gaude ohituta, oinezkoei galdetzen diegu, ez 
ditugu-eta praktika letratu horiek ezagutzen, inork ere ez zigun 
irakatsi. Eta bertakoek, gainera, ez dute beti laguntzen: ohituta 
daude kartelekin eta mapekin moldatzen, eta ez dute ulertzen 
litekeena dela beste batzuek ez jakitea. Izan ere, praktika letratu 
sozialek ohiturak eta balioak sorrarazten dituzte.

2013an, lerro hauek berriz irakurtzen ari naizela, gogoratu naiz 
Japoniara egin nuen azken bidaiaz eta Tokiok eragindako 
sentipenez. Era guztietako idatziz beterik zeuden kaleak, hala 
kanji-z nola japoniera irudikatzeko bestelako alfabeto batzuez. 
Bidaiaria, ohiturik ez badago, kikildu egiten da eraikinetan, 
hormetan, lurrean edo sabaian, orratz-etxeetako goreneko 
solairuetan, taxien kabinetan eta nonahi ageri diren era eta tamaina 
guztietako iragarki, neoizko errotulu, seinale eta ohartarazpenekin. 
Halaber, lur azpian, metroan edota oinezkoentzako igarobideetan 
edozeri buruzko argibideak ematen dituzten kartel letratuak daude: 
igarobideen labirintoen mapak, helburu bakoitzera iristeko behar 
diren minutuei buruzko oharrak, denda eta saltokiei buruzko 
iragarkiak, eta abar. Badago, nire ustez, erlazio zuzen bat 
bizimoduaren sofistikazio-mailaren, kaleko antolamenduaren 
mailaren eta kalean idatzirik ageri den informazio kantitatearen 
artean.

29. PLB: DOAKO PRENTSA

Europako eta Estatu Batuetako hiri handi askotan, la-
negunetan goizero-goizero, doako prentsaren ale asko banatzen 
dira oinezkoen artean, pertsona asko hara eta hona ibiltzen den 
lekuetan, hala nola garraio publikoetan eta kafetegi jendetsuetan. 
Egunkari horiek, dela Espainiako Metro, ADN, ¡Qué! edo 20 
minutos, publizitate bidez finantzatzen dira, badute halako 
dibulgaziozko kutsu bat, apur bat sentsazionalista, eta 
ordaindutako prentsak baino eduki ideologiko ahulagoa izan ohi 
dute.
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Hain dute arrakasta handia, non badiren irakurle espezifi-
koentzako eskaintzak (Latino), eta bai goizez bai arratsaldez 
argitaratzen direnak, esate baterako ADN. Ikusi ohi dira oinezkoak 
ale bana karteran edo eskuan gordetzen interes handiz, edo trenera 
iristearekin han edo hemen utzitako aleren bat irrikaz bilatzen –eta, 
helburura iritsitakoan, berriz ere alea hurrengo bidaiariarentzat 
uzten han edo hemen–. Hiri batzuetan, Madrilen esate baterako, 
badira metroko eta treneko bagoietan prentsa uzteko berariazko 
tokiak. Horrek guztiak erakusten digu zenbat irakurle dituzten 
egunkari horiek eta nola estimatzen duten agerkari hori irakurle 
horiek.

Suedian sortu zen fenomenoa, 1995ean, Metro egunkaria 
agertu zenean, eta, ondoren, laster batean hedatu zen 
Eskandinavian, Europako gainerako lurraldeetan eta Ipar 
Amerikan. 2000. urtean iritsi zen Espainiara, eta, hala, gaur egun, 
badira hainbat kazeta eta bi editore-elkarte (ikus http://www.
prensagratuita.org). 2013ko hasieran, oraindik ere bizirik daude 
kazeta horiek, eta gainditu dute prentsako emigrazio digitala eta 
informazioaren sektorea pairatzen ari den krisi ekonomiko handia.

Bi gertaera aipatuko ditugu praktika honek izan duen eragin 
sozial handiaren erakusgarri. Lehenbizikoa, ohiko prentsak 
irakurle-kopuru handi samarra galdu izana; horrenbeste, non aditu 
batzuk hasiak diren esaten ohiko egunkari ordainduak 
desagertzeko arriskuan daudela. Bigarrena, diruagatik edo beste 
zer edo zergatik egunkariak erosten ez zituen pertsona-kopuru 
handi samar batek badu orain eguneroko prentsa eskuratzea, eta 
praktika letratu berria gauzatzen du horrenbestez.

30. MULTIMODALITATEA

Lehen aipatu ditugun praktika letratuetako askoren ezau-
garrietako bat da multimodalak izatea; idazketaz gain, beste modu 
batzuk ere baliatzen dituzte informazioa aurkeztu eta trans-
mititzeko: argazkiak, ikonoak, grafikoak, bideoak, audio-
-grabazioak, musika, hiru dimentsioko birsorkuntzak eta abar. 
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Horixe bera gertatzen da beste praktika ohikoago batzuetan, hala 
nola liburuetan, aldizkarietan edo prentsa ordainduan. Aldera 
dezagun duela hogeita hamar urteko testuliburu bat edo eskuliburu 
bat gaurko batekin: duela hogeita hamar urtekoan, orrialde 
gehienetan prosa baizik ez dugu aurkituko; gaur egungoan, ordea, 
oso gutxitan topatuko dugu letra besterik ez duenik, guztietan ageri 
baitira elementu grafikoak, hala nola marrazkiak, argazkiak edo 
eskemak.

Azken batean, praktika letratu monomodalak multimodalek 
ordezkatu dituzte, letraz gain beste komunikazio-modu batzuk ere 
baliatzen dituztenek. Dudarik gabe, zailagoa da testu multimodalak 
irakurtzea, esanahia ez baitatorkigu modu bakoitzak bere aldetik 
ematen duenetik, baizik eta modu bakoitzaren osagai guztien 
arteko elkarreraginetik. Esate baterako, webgune batean sartzen 
garenean, irudia, prosa eta soinua prozesatzen ditugu aldi berean: 
argazki-oinak gidatzen du irudiaren interpretazioa; irribarre edo 
tristuraren emotikonoak aldatu egiten du esaldi baten esanahia; eta 
webgunean doan musikak ere eragiten du interpretazio orokorrean.

Multimodalitateari buruz ari garenean, diskurtsoak hartzeaz 
baino gauza zabalagoaz ari gara. Irudiaren, audioaren eta bideoaren 
teknologia digitala merkatu eta barreiatu egin da, halako moldez 
non familia askoren eskuetara iritsi diren grabagailuak eta kamera 
digitalak. Gaztetxoek etxean egiten dituzte argazkiak eta 
grabazioak, manipulatu egiten dituzte programa informatiko libre 
edo pirateatuen bidez, eta hedatu egiten dituzte Internet bidez, 
biltegi digitaletan (You Tube, Flickr, Picassa), blogetan eta eremu 
pertsonaletan edo sare sozialetako profil pertsonaletan. Batzuetan, 
produkzio horiek literatur testuetan edo zorionak emateko, 
festetarako edo ospakizunetarako mezu pertsonaletan jasotzen dira 
(Cassany, Sala Quer eta Hernández, 2008).

31. NATIBO ETA ETORKIN DIGITALAK

Marc Prensky-k (2001) “natibo” eta “etorkin” digitalen artean 
egiten duen bereizketa da, beharbada, gaur egun idazketan 
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gertatzen ari diren aldaketak ondoen azaltzen dituen metafora. 
Natibo digitalak Interneten ostean sortutako gazteak dira, 
liburutegira joan edo paperezko entziklopedia batean miatu ordez, 
ohituta daudenak pantailak, teklatuak eta saguak erabiltzen, saretik 
musika jaisten edo bilatzaile batekin (Google, Yahoo) informazioa 
online bilatzen. Beste autore batzuek Google belaunaldia deitzen 
diete, mikroordenagailuen belaunaldia edo online belaunaldia, eta 
1993an sortu zirela esan ohi da; alegia, lehenbiziko www. nabi-
gatzailea sortu zenean.

Aitzitik, etorkin digitalak urte hori baino lehen jaioak gara, 
“lurralde digitalera” emigratu behar izan genuenak, idazteko 
makinatik ordenagailura eta binilozko diskoetatik Ipod-era eta 
paperezko entziklopedietatik Wikipediara igaro ginenak. 
Komunitate berrian integratuta egon arren –gehixeago edo 
gutxixeago– jatorri “ez-digitala” ezkutatu ezin duen etorkin batek 
bezala, gauza “arraroak” egiten ditugu, hala nola mezu elektroniko 
bat inprimatu hobeto irakurtzeko edo gordetzeko, baten bati deitu 
mezu elektroniko bat igorri diogula abisatzeko, edo, word 
erabiltzen ikasteko, paperezko eskuliburu bat kontsultatu, online 
tutorial bat erabili ordez.

Prensky-k (2001) eta ondorengo urteetako artikuluek zera diote: 
natiboek eta etorkinek balio eta ohitura zeharo ezberdinak ditugula 
literazitateari, komunikazioari eta ikasketari buruz. Natiboak ohituta 
daude prozesamendu paraleloarekin eta aldi bereko ataza anitzekin 
(gauza dira txatean aritu bitartean erantzuteko mezu bati edo 
irakurtzeko liburu bat), testuak (hipertestudunak) sarbide ireki eta 
ausazkoarekin eskuratzen, sarean konektatuta egoten (lagunekin, 
Internet bidez, mugikorrarekin edo ordenagailuekin), erantzuna eta 
ordaina arin jasotzen, informazioa bilatzen eta atzerapenik gabe 
eskuratzen. Nahiago dituzte grafikoak eta irudiak testua baino, eta 
jokoak lan “serioa” baino. Esate baterako, natibo askok ordu asko 
eman dituzte bideokontsolekin jolasten, eta bideokontsolak praktika 
multimodal eta letratu bereziak dira, ikasketa espezifikoen eragile 
(Gee, 2004).

Aldiz, etorkinak ohituta gaude serieko prozesamenduarekin, 
aldiko gauza bat egiten, urratsez urrats, motel; testuetan letraren 
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bidez eta ibilbide bakarretik sartzen, bakarrik eta gogor lan egiten. 
Prenskyren ustez, egun, horri zor zaio hezkuntzan jasaten ari garen 
krisiaren zati handi bat, ezagupenak eskuratzeko moduetan izan 
den iraultza isil horri. Irakasleek, etorkinak gehienak –nor bere 
borondatez erbesteratuak ere badira…–, ez dakite zer trebetasun 
eskuratu dituzten natiboek praktika informalaren bidez, eta gerta 
liteke trebetasun horiek gutxiestea ere: ez dute sinesten ikasleak 
gauza direnik praktika letratu horien bidez eduki baliotsuak 
ikasteko edo eskola-curriculumeko edukiak ikasteko, eurak ez 
liratekeelako inoiz gauza izango eta beste era batera ikasi zutelako. 
Bestalde, natiboak gogor saiatzen dira ikasten –oso motibazio 
urriarekin– praktika indibidualista, motel, aspergarri eta ingurutik 
isolatutzat dauzkatenen bidez.

Beste alde batetik, badakigu badirela oraindik ere planetan, baita 
hispaniar munduan ere, ikasle-, irakasle- eta herritar-multzo handiak 
ez direnak, hainbat arrazoi sozioekonomiko tarteko, ez natibo, ez 
etorkin digital, ez nor bere borondatez erbesteratuak ere, nahiz eta 
1993. urtearen ostean jaioak izan. Hori dela eta, are eta zailagoa da 
gaur egun literazitatera iristea, beste “eten digital” bat baita eskolan.

2013an, natibo eta etorkin digitalei buruzko metafora osatu 
egin zen bisitari eta egoiliar digitalen metaforarekin (David White 
et al., 2012). Metafora horrek alde batera uzten du jaiotza eta 
sorlekua, eta egunez eguneko jokabidean jartzen du arreta. Egoiliar 
digitalak 24 ordu egiten ditu konektatuta, eta larritu egiten da 
wifirik ez duenean; online egiten ditu transakzioak banketxearekin, 
sarean bilatzen ditu lagunak eta bikoteak, sarean lan egiten du, 
geolokalizazioko programak eta mapa digitalak erabiltzen ditu 
orientatzeko, hodeian (iCloud, Dropbox eta abar) dauzka 
dokumentuak (argazkiak, musika eta artxiboak), eta abar. Uste du 
sarea bizitza bera bezain egiazkoa, baliagarria eta garrantzitsua 
dela; izan ere, zer birtuala eta zer erreala nahastu egiten dira. 
Bisitaria oso noizbehinka eta tarte laburrak eginez konektatzen da 
sarean, posta elektronikoko mezuei erantzuteko, daturen bat 
kontsultatzeko edo zerbait erosteko (hegaldi baterako txartela, 
hoteleko erreserba); uste du sarea osagarria eta lagungarria dela, 
baina aurrez aurrekoa baino fidagarritasun eta segurtasun 
gutxiagokoa. (Ikus liburuki honetako 3. kapitulua).
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32. LABURPENA: ALDAKETA SOZIALAK ETA PRAKTIKA LETRATU BERRIAK

Adibideak eta metaforak alde batera, hainbat faktore ari dira 
aldarazten irakurleen ohiturak eta egungo komunitateetako 
praktika letratuak. Nire ustez, hauek dira garrantzitsuenak:

• Beste hizkuntza, kultura eta komunitate batzuekiko 
harremana. IKTekin eta globalizazioarekin, planetako beste 
komunitate batzuetatik datozen diskurtsoak eskura 
ditzakegu; hain zuzen, gureetatik oso urrun dauden kultur 
parametroekin egindako diskurtsoak. Itzulpena ona izan 
arren, diskurtsoaren azalera baizik ez gara iristen, eta 
sakoneko kultur ezaupidea erantsi behar izaten diogu, 
jatorrizko komunitateko irakurleek jakin badakitena, baina 
guk nekez jakin dezakeguna, beste kultur komunitate 
batekoak gara-eta.

• Ideologiaren lehentasuna. Gaur egun, oso leku ezber-
dinetatik datozen testuak irakurtzen ditugu, eta denok dugu 
aukera gure ideiak azaltzeko –adierazpen-askatasunari esker, 
hain zuzen–, nahiz eta faltsuak edo alderdikoiak izan; hori 
dela eta, geroz eta garrantzitsuagoa da ohar gaitezen zer 
ideologia transmititzen den testu baten bidez. Duela gutxi, 
diskurtso “ofizialak” baizik ezin genituen eskuratu, gure 
herrialde bereko gizon zuri, katoliko eta ideologia nagu-
sikoek idatzitakoak; gaur, zorionez, askoz diskurtso gehiago 
eta ezberdinagoak irakur ditzakegu: edozein etnia, erlijio, 
nazio eta ideologiatako gizon eta emakumeen testuak 
irakurtzen ditugu, nonahi ere gaudela, dela Internet bidez, 
liburu itzulien bidez edo telebistaz hedatutako mezuen bidez: 
hala, testuek zer eduki transmititzen duten ez ezik, zer 
ikuspuntu duten ere jakin behar dugu. Lehen baino axola 
handiagoa du horrek gaur egun.

• Ezagupen espezializatuetarako irispidea izatea. Zientzia, 
apurka-apurka, gure bizitza ari da kolonizatzen: erretzeari 
utzi eta gorputz-ariketa egiten hasten gara, jaterakoan 
gehiago begiratzen diogu osasunari, usadioak eta antzinako 
ohiturak alde batera utzita; zientziak ekarritako ezagupena 
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eztabaidarik gabe onartzen dugu. Zientzia-prestakuntza 
handiagoa ere badugu. Hori guztia dela eta, hedabideek 
ikerketari buruzko datu gehiago hedatzen dituzte, eta datu 
horiek ulertzen saiatu besterik ezin dugu denok, nahiz eta 
arlo horretako adituak izan ez.

• Burokrazia gehitzea. Alderdi guztien eskubideak eta 
betebeharrak zaindu beharrez, erruz ugaritzen da burokrazia. 
Egunetik egunera, geroz eta gehiago dira kontratua, araudia 
edo idatzizko arautzea eskatzen duten gauzak. Duela gutxi, 
Puerto Ricoko unibertsitate batek 12 orrialde baino 
gehiagoko kontratua sinarazi zidan, Bartzelonatik ordu-
beteko bideokonferentzia bat eman nezan…

Laburbilduz, gizartearen bilakaeraren poderioz eta praktika 
letratu berriak agertu izanaren poderioz, aldaketa garrantzitsuak 
ari dira gertatzen irakurtzeko eta idazteko moduetan. Ondoren, 
sakonago aztertuko ditut hiru adibide, gazteei eragiten dietenak 
eta berrikuntzak dakartzatenak zenbait alderditan. Hona hemen: 
testuliburuak irakurtzea (34-35 atalak), web-orriak irakurtzea 
(38-39 atalak) eta bigarren hizkuntza batean irakurtzea (41-43 
atalak). Espainiako testuak edo Europako testuak emango ditut 
adibide gisa, baina, hala ere, erraza da adibide horiek beste 
testuinguru batzuetara ere eramatea.

4. ZATIA: ADIBIDEAK

33. LITERAZITATE KRITIKOA: KONTZEPTUA

Voltaire-rena omen da esaldi ospetsu hau: “Ez nago ados esan 
duzun horrekin, baina defendatu egingo dut hori esateko duzun 
eskubidea, hil behar banaute ere”. Adierazpen-askatasunaren eta 
aniztasunaren beharra aitortzen du esaldi horrek. Eta, halaxe da, 
demokrazia hedatu eta sakontzearekin eta bortizkeria ezaba-
tzearekin, diskurtsoa dugu orain menderatze-tresna ezinbestekoa. 
Ez dugu elkar jotzen, ez armekin elkarri mehatxu egiten, baina 
testuen bidez manipulatzen dugu elkar... Ikus dezagun zehaztasun 
handiagoz.
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Testuek, informazioa transmititu ez ezik, informazioa eraiki 
ere egiten dute: “garatu” egiten dituzte errealitateari buruz ditugun 
ideiak, gure iruditeriak, ikuspuntuak, jokabideak eta balioak. Sortu 
egiten dituzte testuaren egilearen eta testuaren irakurlearen 
identitateak. Guzti-guztiok (politikariek, kazetariek, epaile eta 
abokatuek, maisuek eta abarrek) erabiltzen dugu diskurtsoa geure 
ideiak sortu eta zabaltzeko eta munduan eragiteko.

Testuinguru honetan, ezinbestekoa da kritikoki ulertzea edo 
autorearen ideologia ondorioztatzea, dena delako kontuari buruz 
bakoitzak bere jarrera hartzeko, dela aldekoa edo kontrakoa. Nire 
ustez, kritikotasunez irakurri eta ulertzea da, besteak beste:

• Diskurtsoaren xedea identifikatzea, egileak zer nahi duen 
antzematea. Zer maskara edo irudi baliatzen duen ohartzea 
(face ingelesez; jatorria, ideologia, munduan non kokatuta 
dagoen, zer interes dituen eta abar).

• Diskurtsoa zein generotakoa den antzematea, eta autoreak 
genero horretako tradizioa bere erara nola bereganatzen duen 
ohartzea. Egileak konbentzioak, topikoak eta betiko usteak 
nola errepikatzen edo aldatzen dituen ohartzea –edo nola 
ihes egiten dien edo aldatzen dituen.

• Diskurtso batek zein ahots jaso dituen eta zeintzuk isilarazi 
dituen antzematea, zer aipatzen duen esplizituki, zer aipatzen 
duen inplizituki eta zer ezkutatzen duen. Diskurtso bakoitza 
aurreko beste batzuetan oinarritzen da; ez dago “lehen 
diskurtsorik”.

• Diskurtsoaren interpretazio pertsonala egitea, beharrezkoa 
den aldez aurreko ezagutza erantsiz eta esanahi koherente eta 
onargarri bat eraikiz, irakurlearen ikuspuntu bereziekin bat 
datorrena eta autorearekin adostasun edo ezadostasun 
handiagoa edo txikiagoa izango duena.

• Diskurtso beraren beste interpretazio posible batzuekin hitz 
egitea; alegia, irakurlearen gertuko edo harentzat garrantzitsu 
diren beste batzuen interpretazioekin. Testuak gure inguruan 
osotara zer eragin duen kalkulatzea, interpretazioen batura 
eginez.
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• Diskurtsoari buruz jarrera bat hartzea, nork bere ahotsarekin, 
beste ideia batzuk agertuz, izan aldekoak edo kontrakoak; 
testuak puntu edo atal bakoitzean zer interes duen baloratzea, 
eztabaidatzea, ihardukitzea edo osatzea.

Dena den, argi esan behar da kritiko hitzak ez duela beti 
esanahi bera izan. Hirurogeita hamarreko eta laurogeiko urteetan, 
orientazio psikolinguistikoko eskuliburu askotan, esanahiari 
buruzko ikuspegi plural edo erlatibistarik egin gabe, irakurketa 
kritikoa deitzen zioten inferentziak ulertu eta interpretazio 
pertsonalak garatzeari. Jakina, ez da hemen darabildan adiera.

34. TESTULIBURUAK IRAKURRI

Ulermen-praktikei dimentsio kritiko bat emateko behar 
unibertsal hori frogatze aldera, bi adibide jarriko ditut hemen, 
batere susmorik gabeak, eskolako testuetatik aterata. Ez dago 
dudarik, testuliburuak ez dira “ideologizatutzat” jo izan ditugun 
ohiko diskurtsoen sortakoak, hala nola egunkarietako iritzi-
-artikuluak, panfleto politikoak, publizitatea edo literatura eta abar. 
Aitzitik, testuliburuak genero akademikoaren mota bat dira, eta 
zientziarekin dute zerikusia, datu enpirikoen transmisioarekin, 
objektibitatearekin eta zehaztasunarekin; uste izaten da –sinesbera 
izan behar da!– neutroak edo objektiboak direla, ikasleak 
bereganatu beharreko “jakintza” daramatela berekin.

Gainera, Irakurketaren gaineko Estatuko Inkestak (2006) 
agertzen du eskola-testuak direla gehien irakurtzen diren liburuak 
(% 32,5), edo gehien irakurri direnak (% 42,5); horiexek dira, 
gainera, elkarrizketa egin zaien mexikarren heren batek (% 34,3) 
etxean gordetzen dituen liburu-motak.

Bi datu horiek arrazoi sendoak dira aintzat har dadin liburu 
horiek irakurtzeari buruzko irakaskuntza. Ez dut antzeko daturik 
ezagutzen Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Katalunian 
edo Espainian, baina zentzuzkoa da pentsatzea testuliburuak –izan 
paperezkoak nahiz digitalak– idazki garrantzitsuak direla herri-
tarren prestakuntzarako.
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Katalunian 2001az geroztik Bigarren Hezkuntzako Historia 
ikasgairako argitaratutako testuliburuetako curriculum ezkutua 
azterturik (Atienza, 2005), argitan jarri zen nola eraikitzen dituzten 
eskola-liburuek iruditeriak eta nola transmititzen dituzten 
jokabideak eta ikuspegiak gai garrantzitsuei buruz –eta ez, hain 
zuzen, neutraltasunez–. Hona hemen adibide batzuk3:

Gure aroko VII. mendera arte, Arabia isolaturik egon zen, 
ezein herrialderekin harremanik ez zuela. Kultura arras pobrea 
zuen, eta erlijio idolatrikoa. Idolo nagusia harri beltz bat zen 
(meteoritoa, agian), zeina Mekako santutegi batean adoratzen bait-
zuten. [Letra lodia geuk emana da]

Hainbat aztarnak uzten du agerian pasarte horren joera. 
Eurozentrikoa da begirada, gregoriotar egutegia baitarabil 
(VII. mendea), eta “gu” (gure aro) eta “haiek” (Arabia) aurrez 
aurre jartzen baititu inplizituki. Judizioak egiten ditu erreferente 
espliziturik gabe. Kultura arras pobrea (zer neurriren arabera, edo 
noren aldean, ordea? Kristautasunaren aldean? Noiz da erlijio bat 
pobrea edo aberatsa?); eskolako irakurle akritiko batek erabateko 
egiatzat jo lezake, eta islamari buruzko ideia negatiboak 
bereganatu.

Horrez gain, islama zehaztasunik gabe eta gutxiespenez 
deskribatzen da: saihestu egiten da haren izena erabiltzea (erlijioa); 
erreferenteetarako, artikulu zehazgabea erabiltzen da (harri bat, 
santutegi bat), edo xehetasun bitxiak ematen dira (harri beltz bat), 
printzipioak edo ideia nagusiak zehaztu gabe. Konnotazio 
negatiboz betetako terminoak ere erabiltzen dira, hala nola 
idolatriko, idolo nagusi, adoratu.

Kontuan hartzekoa da Kataluniako eskoletan –bai eta Euskal 
Herrikoetan ere– ikasle arabiarrek eta islamiar kulturakoek –edo 
arabiar familien ondorengoek– ehuneko handi samarra osatzen 
dutela; eta, beraz, nahiko zorigaiztokoa eta are mingarria ere bada 
pasarte hori.

3. Editorearen oharra: Eskola-liburuei buruzko adibideak euskaratuta daude.
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35. IKUSPUNTUAK ADIERAZTEKO BALIABIDEAK

Ikus dezagun ikerketa horretako beste adibide bat (Atienza, 
2005): alegia, nola erabiltzen dituzten liburu horiek bi gertaera 
historiko pareko, hala nola arabiar gerra santua (ezkerrekoa) eta 
kristauen gurutzadak (eskuinekoa):

Gerra santuaren aginduak 
bultzaturik, zeinak musulmanak 
behartzen baititu beren erlijioaren 
alde borrokan egitera, arabiarrek 
laster batean egin zituzten zenbait 
konkista Mahoma hil ondoren. 
Lehenbizi, gertuen ziren lurraldeez 
jabetu ziren (Palestina, Siria, 
Egipto), eta, beraz, antzinako 
zenbait hiri ospetsu, hala nola 
Damasko eta Jerusalem, mendean 
hartu zituzten.

Gurutzatuak zeritzen Lur 
Santua berreskuratzeko Islamaren 
kontra borrokan egitera joaten 
ziren kristau gerlariei.

Hemen ere, neuk emana da letrakera lodia: diskurtso 
bakoitzaren ideologia erakusten duten aztarna linguistikoak 
seinalatzen ditu. Ezkerrean, gerra santua “agindutzat” azaltzen da, 
eta arabiarren erlijioaren ondorio “ezinbestekotzat” jotzen. Aldiz, 
eskuinean, gurutzatuak modu zientifikoan deskribatzen dira, 
subjektua ezkutatuz (zeritzen), eta iradokiz ezen askatasunez 
erabakitzen zutela borrokan egitea, zeren eta ez zegoen ez 
agindurik, ez betebeharrik. Beste termino batzuek, hala nola jabetu 
ziren eta mendean hartu (konnotazio negatibodunak berriro ere), 
berreskuratu (lehen “geurea” zena) edo Lur Santua (letra larriz 
emana), bi pasarte horien joera kristaua erakusten dute. Galdetzea 
ere bagenuke zer funts edo logika duen “geure” horrek, bai Jesus, 
bai Lur Santua edo Palestina judutarrak izanik hizkuntzaz, kulturaz 
eta erlijioz.

Oro har, pasarte hauek analizatuta, hainbat ondorio geratzen 
dira agerian: a) testuliburuek ere badute joera ideologikoa; b) 
beharrezkoa da gazteei eta umeei kritikotasunez irakurtzen 
erakustea, ideologiari erreparatzen erakustea, eta c) ideologia 
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ulertzen ikasteko prozedura on bat aztarna linguistikoei 
erreparatzea da (lodiz ageri diren hitzak); hots, hitzek zer 
konnotazio hartzen duten zenbait egoera eta testu egiazkotan.

Sarri askotan pentsatu ohi dugu ideologiaren irakurketa 
(literazitate kritikoa) goi-mailako irakurketa- moldea dela, denik 
eta zailena eta sakonena, eta ikasketaren azken urratserako gorde 
behar dela, irakurle gazteak hitzez hitzeko ulermena edo ulermen 
inferentziala menderatzen duen urratserako. Hutsegitea da. 
Ideologia edozein diskurtsotan dago, eta egokitu egiten zaio testu-
-mota bakoitzari; ez da irakurketaren beste osagai batzuk baino 
zailagoa edo konplexuagoa. Testua irakurtzeko eta prozesatzeko 
beste modu bat besterik ez du eskatzen. Australian, haurtzaroko 
lehen urteetan hasten dira irakurketa kritikoa lantzeko programak, 
umeen mailari egokitutako ariketekin; Europan eta Amerikan, 
ikuspegi “kritiko” hori gabe gaude oraindik.

36. LITERAZITATE ELEKTRONIKOA

Datu batzuen arabera, Interneterako migrazioa benetakoa eta 
atzerabiderik gabea da. Mexikon, Irakurketari buruzko Inkesta 
Nazionalean (2006) elkarrizketa egin zitzaien mexikar gazteen ia 
erdiak erabiltzen du ordenagailua (% 46,5, 12-17 urte bitartekoen 
artean, eta % 52,2, 18-22 bitartekoen artean). Gutxiago dira 
Interneterako sarbidea dutenak: % 36,1 eta % 44,3, hurrenez 
hurren. Eta astean behin erabiltzen dute, hezkuntza-egin-
kizunetarako, batez ere. Espainian, sareko sarbideari eta 
informazio-gizarteari buruz oraintsuen egindako ikerketen arabera, 
zuntz optikoarekin egonkortu eta sustatu egingo da kontsumo 
digitala, eta mugikor adimendunak izango dira eguneroko jardun 
digitalaren ardatz (ikus oraintsuko Informazio Gizartea Espainian, 
2013).

Hala, bada, ikus dezagun beste era batera. Gaur eskolan hasten 
diren haurrak (6 urte), noiz iritsiko dira adin nagusira? 2025ean? 
2026an? Eta nolakoak izango dira praktika letratuak orduan? Ez da 
dudarik, ordurako Internet are eta haziago egongo da; natibo eta 
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egoiliar digital gehiago izango dira, eta praktika letratu elektroniko 
gehiago izango da, nahiz eta liburuak irakurtzen jarraitu 
(eleberriak, oparitarako liburuak, antzinako liburukiak) eta 
protokolozko testu batzuk idazten jarraitu (zorionak emateko 
txartelak, eskuz idatzitako gutunak). Beraz, eskolaren betebeharra 
da datorkigun mundu horretarako prestakuntza ematea, gaurko 
umeek heldutan aurkituko dituzten praktika letratuetarako 
prestakuntza ematea.

Azken batean, erakundeek ahalegin handi samarra egin behar 
dute eskolak ekipoz eta sarez hornitzeko, “eten digitala” 
eragoztearren. Eta irakasleok onartu egin behar ditugu gure ikasle 
natiboek eskolara ekartzen dituzten praktika bernakularrak eta 
elektronikoak, eskola-curriculumarekiko eta praktika letratu 
arruntenekiko zubiak eraikitzeko.

Baina kontua ez da ikasgelak pantailekin betetzea eta eskolak 
kableatzea. “Sortu” egin behar dira dagozkion praktika-
-komunitateak, hezi egin behar dira erabiltzaile izango direnak, 
irakatsi egin behar zaizkie internauta izateko behar diren 
trebetasunak, prestakuntza eman behar zaie nork bere bizitzan 
gauzatuko dituen praktika letratuetarako, praktika letratu horien 
bidez iritsi nahi duten nortasun honetarako edo besterako eta 
eskuratu nahi duten ahal honetarako edo besterako. Azken batean, 
sarbide “teknikoa” erraztea baino askoz zailagoa da aldatzea 
herritar ez-elektronikoen praktikak, ohiturak eta balioak.

37. DIGITUAK IRAKURRI ETA IDATZI

Dudarik gabe, erronka berriak dakartza pantailetan irakurtzeak 
eta teklatuarekin eta saguarekin idazteak. Gaur, komunikatu, ez 
gara gure komunitateko kideekin bakarrik komunikatzen, baizik 
eta planeta osoarekin... Kubo baten barruan idazten eta irakurtzen 
dugu. Diskurtsoa aldakorra da: tekleatu dugun hori unean bertan 
heltzen ahal zaio irakurleari, hipertestuzko antolamenduarekin, 
hainbat formatu, kolore eta letrakera baliatuz. Web edo pantaila 
kromatikoak ordezkatu du orrialde zuria. 2013an, idaztea bera 
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argitaratzea da, estekatzea, kopiatzea eta itsastea, baliabide 
digitalen bidez prozesatzea (ikus Cassany, 2011).

Ordenagailuek lagundu egiten dute irakurtzen eta idazten, 
datuak bilatzeko, zuzenketak online egiteko eta itzulpen lagundua 
egiteko programa ahaltsuen bidez. Askoren ustean, dagoeneko, 
irakurtzea da pantailak miatzea, hautatutako estekan klik egitea, 
nabigazio-teklen bidez mugitzea, bilatzaileak erabiltzea. Eta 
idaztea da zuzentzaileak gorriz edo berdez seinalatzen dituen hitz 
ezezagun edo akastunei erreparatzea, saguaren eskuineko 
teklarekin sinonimoak bilatzea, argazkiak txertatzea, agiri zaharrak 
berrerabili edo “remix” egitea.

Irakurketa homogeneoa ere ez da. Interneten, oso praktika 
letratu desberdinak bizi dira elkarren ondoan. Solaskideak online 
aldi berean diren edo ez, hainbat praktika letratu bereizi ohi dira, 
zinez askotarikoak. Lehenengoen artean daude txata, testu 
hutsekoa nahiz testu, audio eta bideoarekikoa, eta rol-jokoak. 
Bigarren multzoan daude posta elektronikoa, foroak, webguneak, 
wikiak edo blogak. Irakurketa- eta idazketa-mota bakoitza genero 
elektroniko bat da, zein bere arau eta berezitasunekin.

Adibide gisa, posta elektronikoak, webguneak edo txatak 
zerikusi gutxi dute elkarren artean. Zeinek bere egiturak, xedeak 
eta hizkuntzak ditu. Zeinek bere trebetasun eta ezaupideak 
eskatzen dizkio irakurleari.

38. SAREAN_IRAKURRI

Sarritan, Internet liburutegi baten modukoa dela esan ohi da. 
Baina konparazio faltsua da. Izan ere, sarean dago Wikipedia 
(munduko entziklopediarik handiena, eta kontsultatuenetakoa ere 
bai), baita biltegiak ere, geroz eta dokumentu gehiagorekin bete-
-beteak, eta are liburutegi ikaragarriak ere. Baina sarea 
supermerkatua ere bada, musika-denda, bideokluba, medikuaren 
kontsulta, telefonogunea, herriko plaza, sex-shopa… eta are 
gehiago.
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Sarean, egiazko datu ugari kontsulta ditzakegu, benetako 
ikerketetatik sortuak, egunkari asko, berririk berrienekin, munduko 
edozein lekutako mapa zehatzak, hotelen eta museoen 
erreferentziak eta abar. Baina sarean daude, horiez gain, bonbak 
egiteko jarraibideak, sekten propaganda, hiesa jainkoaren zigorra 
dela dioten panfletoak, edo Bigarren Mundu Gerran judutarren 
genozidiorik ez zela izan diotenak. Internet gezur eta egien arteko 
nahasketa da, iritzi eta datu enpirikoen artekoa, datu zehatzen eta 
gehiegikerien eta manipulazioen artekoa. Iragazkirik eta 
zentsurarik ez denez, edozeinek du aukera web-orri bat sortu eta 
bere ideiak han jartzeko. Baina interesgarria bezain arriskutsua da. 
Internetek gure baitako onena eta txarrena erreproduzitzen du.

Literazitate informazionala deitzen diogu informazio-beharrak 
identifikatzeko, sarean erantzunak bilatu eta aurkitzeko eta ongi 
ebaluatzeko gure gaitasun honi. Gaitasun horretan, trebetasun-
-zerrenda ikaragarri luzea sartzen da: bilatzaile-motorrak 
erabiltzea, sarean nabigatzea, genero elektroniko hau eta bestea 
ezagutzea, teklatuan idaztea, sagua erabiltzea, ikono hau eta bestea 
identifikatzea, webgune garrantzitsuenak ezagutzea eta abar. Maila 
txiki bat da, literazitatearen osagaietan gehitu beharreko beste 
maila txiki bat.

39. SAREAN_IRAKURRI/ADIBIDEAK

Behin, 2006. urtea zen, Oruro hirian, Bolivian, posta elek-
tronikoan zer neukan ari nintzen begira, ziberkafe batean; biltzar 
baten atsedenaldian izan zen. (Oruro Boliviako eskualderik 
txiroenetako bateko hiriburua da. itsasoaren gainetik 3.435 m-ko 
garaieran dago, eta 240.000 biztanle inguru ditu, eta ni hara iritsi 
baino zenbait urte lehentxeagotik du errepide asfaltatua, herrialdeko 
gainerako lekuetara iristeko. Datu horiek lagungarri izan daitezke 
ondoren kontatuko dudan pasadizo honen esanahia azaltzeko).

Arratsaldeko bostetan, uniformedun ikasleekin bete zen 
ziberkafetegia, denak ordenagailuan jolasean, txateatzen eta zein 
bere postari begira. Areto zarpail bat zen, ordenagailu handiak 
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zituen, baina oso konexio motela, nahiko merkea. Nire ondoan, 
txintxo-txintxo eta isilean, 10 edo 11 urteko bi neskak 
“tuberkulosi” hitza tekleatu zuten Googlen, eta arretaz hasi ziren 
irakurtzen bilatzaileak eskainitako emaitzen zerrendako 
lehenbiziko webguneak. Hizketan hasi ziren datu batzuen gainean, 
ahots apalean: “Begira, begira, hiesarekin lotuta dagoela dio”. Ez 
zen eskolako lan bat; kontu pertsonalen bat zen. Litekeena da, oso, 
sekula atera gabeak izatea beren hiri hartatik, baina aukera zuten 
irispidea izateko munduko edozein lekutatik internautek sarera 
jasotako edozein gauzatara.

Martí-k (2008) 13-14 urteko hiru mutikoren elkarrizketa 
aztertzen du: webgune bat hautatu behar dute adiskide batentzat. 
Gaia zen ea zer eragin dituen marihuanak giza gorputzean, eta 
hona zein webgune hautatu zituzten: a) Kataluniako Gobernuaren 
webgune bat (Gazteen osasun-gida, Kataluniako Genera-
litatearena), prosa errazean idatzia, marrazkiekikoa; b) beste bat, 
espainiar farmakologoen webgune bat (tododrogas.net), oso 
teknikoa eta formula kimikoak dituena, eta c) webgune ezezagun 
bat (ideasrapidas.org), aski susmagarria, drogak giza duin-
tasunarekin, askatasunarekin edo erlijioarekin lotzen zituena. 
Mutikoek berehala baztertu zuten webgune zientifikoa, teknikoegia 
zelako; mesfidantza eragin zien ofizialak; eta, hala, hirugarrena 
hautatu zuten. Ikertzaileak, azkenean, “esteka” berezi horiek zirela-
-eta ohartarazi egin zituen, eta halaxe konturatu ziren webgune 
haren atzean asmo ilunak izan zitezkeela.

Gaur egun, neska-mutilek sarean bilatzen dute behar dutena. 
Hantxe dago dena –hala uste dute–. Beharbada, ez den-dena… 
baina interesatzen zaizkien gauzetako asko eta asko bai: musika, 
filmak, sexua, drogak eta abar. Baina, ba al dakite Interneten 
irakurtzen? Ba al dakite gezurrak eta egiak bereizten? Ikerketa 
gutxi egin da horri buruz, baina egindakoaren arabera, ez: gaitasun 
kritikorik gabe irakurtzen dute Internet, egiaren mailak edo 
autoreen motibazioak bereizi gabe. Webgune koloretsuek 
erakartzen dituzte, letra gutxi, musika edo programa txikiak eta 
online jokoak dituztenek. Uste dute –inuzenteak!– dena dela egia 
eta dena dela asmo onekoa –paperezko liburutegia balitz bezala–.
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40. SINESGARRITASUN-IRIZPIDEAK

Beharbada, irakurketa kritiko elektronikoa gehien aztertu duen 
jakintza-arloa dokumentalismoa edo bibliotekonomia izango da. 
Ipar Ameriketako biblioteka eta eskola askok Interneten irakurtzen 
ikasteko teknikak eskaintzen dituzte, eskema eta kontsigna 
errazekikoak. Big 6 delakoa izan daiteke adibiderik ezagunena (Big 
6; Eisenberg eta Berkowitz, 2006); bi autore horiek honako urrats 
hauek zehazten dituzte irakurketa-zikloan: 1) ataza definitzea; 
2) informazioa bilatzeko estrategiak; 3) lokalizazioa eta sarbidea; 
4) datuak erabiltzea; 5) sintesia, eta 6) ebaluazioa. Metodo horrek 
teknikak eta ariketak proposatzen ditu urrats horietako 
bakoitzerako. Espainieraz, Fainholc-ek (2004) ideia eta gogoeta 
baliotsuak eskaintzen ditu.

Baina gehiago interesatzen zaizkit sareko irakurketa errealaren 
analisi enpirikoak, Fogg-enak (2003), esaterako. Fogg psikologoak 
milaka internauta adituri egin zien inkesta, jakiteko zergatik 
fidatzen ziren webgune jakin batekin eta ez beste batekin. 
Sinesgarritasuna da funtsezko kontzeptua: “gaitasunaren” eta 
“egiazkotasunaren” batuketa. Erudizio- eta esperientzia-mailaz ari 
da gaitasuna, eta, aldiz, zintzotasun edo alderdikeriarik ezaz, 
egiazkotasuna. Orduan, zein da webgunerik sinesgarriena? Bada, 
gaitasun handiena duela eta egiazkoena dela iruditzen zaiguna. Eta 
alderantziz.

Internauten ustez –dio Foggek (2003)– eskarmenturik gehien 
dutenen ustez, sinesgarriagoak dira autoreari edo web-orriaren 
atzean dagoen erakundeari buruz datu gehien ematen duten 
webguneak, erakunde ezagunen webguneak edo beste organismo 
ospetsu batzuekin lotuta daudenak, laster erantzuten dutenak eta 
sarri eguneratzen direnak, diseinu profesionala eskaintzen dutenak 
eta datuei buruzko erabilera-politikak argitzen dituztenak. Aitzitik, 
sinesgarritasun urrikoak dira autorea ezkutatzen dutenak, sarri huts 
egiten dutenak edo erraz deskargatzen ez direnak, eguneratzen ez 
direnak, publizitatea dutenak (pop up direlakoak), akats 
ortotipografikoak edo esteka hondatuak dituztenak eta diseinu 
erraz edo erakargarririk ez dutenak.
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Gaitasun handieneko webguneak dira informazio asko ematen 
dutenak, iturriak eta egiaztagiriak zehazten dituztenak, beste 
erabiltzaile batzuen iritzi kritikoak jasotzen dituztenak edo 
hautapenezko bilaketak egiteko aukera ematen dutenak. Egiazkotasun 
handienekoak dira lehendik ezagutzen ditugunak eta beste batzuetan 
ere lagundu digutenak, beste webgune sinesgarri batzuekin lotuta 
daudenak edo zehazten dutenak atzean duten erakundeko 
harremanetarako arduradunaren helbide fisikoa, telefonoa eta e-maila.

Literazitate elektronikoaren gaineko ikerketak, nahiz eta 
oraintsukoa izan, emaitza bikainak eman ditu dagoeneko. Badira 
espainierazko bi eskuliburu erabilera linguistiko elektronikoak 
deskribatzen dituztenak: Yus (2001 eta 2010) eta Crystal (2001). 
Snyder ed. (1998) eta Kress (2003) ikertzaileen arretagunea da, 
hain zuzen, genero elektronikoek literazitatean eta hezkuntzan zer 
eragin duten jakitea. Baina, seguru asko, gai honi buruz irakurri 
dudan libururik azkarrena, kritikoena eta erakargarriena izango da 
Burbules eta Callister-en (2000) liburu berrikusi eta dagoeneko 
klasikoa. Oraintsu argitaratu dut En_línea izeneko eskuliburua, 
hezkuntza-ikuspegiari heltzen diona (Cassany, 2011).

41. MULTILITERAZITATEA

Nire azken analisiak gaurko irakurketaren ezaugarri orokor 
bati begiratzen dio gehiago, praktika zehatz bati baino. Gaur egun, 
orain hamarka urte batzuk baino testu ezberdinagoak eta 
askotarikoagoak ditugu inguruan. Formatu ezberdinetakoak 
(pantaila handiak eta txikiak, paperak, liburuak, kartelak), genero 
diskurtsibo berriak (txatak, blogak, mugikorretako SMSak), 
hainbat hizkuntza (ama-hizkuntza, inguru-hizkuntza, atzerrikoa, 
lingua franca, eta abar). Eta arruntena izaten da batetik bestera 
jauzika ibiltzea ia aldi berean, batere zailtasunik gabe. 
Multiliterazitatea edo multiirakurketa deritzo. Lehen motel eta 
etenik gabe idazten edo irakurtzen genuen testu-mota berbera; 
gaur, aldiz, praktika letratu nabarmenki ezberdinetan parte hartzen 
dugu, eta, horretarako, trebetasun, ezagutza eta baliabide 
ezberdinak behar dira.
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Lanbide kualifikatu askotan, ezinbestekoa da multiirakurketa 
gauzatzea lanaldian, eta honako ekintza hauek guztiak egin 
ditzakegu: ordubetean, egunkariko izenburuak irakurri, posta 
elektronikoari erantzun, webgune bateko datuak bilatu, foro bateko 
azken ekarpenak irakurri, paperean egindako txosten bat irakurri, 
mugikorreko mezuei erantzun edo eskuliburu bat kontsultatu. Kasu 
askotan, hainbat hizkuntza behar izaten ditugu, genero 
ezberdinetan erabiliak (txosten tekniko batean, SMS batean edo 
webgune batean), hainbat erregistro eta hainbat hizkuntza-
-baliabide. Senitartekoen mezuak irakurtzen ditugu, kazetarien 
iritzi-artikuluak, adituen txosten teknikoak, lagunen txantxak eta 
abar. Egoera batetik bestera egiten dugu jauzi, etenik egin gabe, 
telebista-kanalez aldatzean bezala.

Jakina, jardueren artean interferentziak sortzeko arriskua testu 
bat era jarraituan irakurtzen dugunean baino handiagoa da. 
Praktika letratu bakoitzak testuinguru jakin batean edo bestean 
jartzen gaitu, bakoitzak bere autore, asmo, ezaupide eta erretorikak 
dituela. Zer zaila den email baten ironiaz jabetzea, ikuskatze 
tekniko baten xehetasunak aztertzen ari garenean! Edo zer erraza 
den txateko zenbait laburdura ortografiko oharkabean erabiltzea, 
laneko posta-mezu bat idaztean!

42. ALEMANEZ EDO ESPAINIERAZ KEXATU

Ikus dezagun, beste adibide batekin, zer ondorio dituen 
praktika letratuen arteko interferentziak. Hizketa-komunitate 
ezberdinen erkatzean jarriko dut arreta, horixe baita nabarmenena. 
Carmen Pastorrek (2005) espainiarrek Espainian eta alemaniarrek 
Alemanian idatzizko kexak nola agertzen dituzten alderatu zuen 
bere lizentziatura-tesian. Ikerlan horretan, aztertu zuen nola idatzi 
zituzten kexatzeko gutunak herrialde horietako erakundeetan 
atzerriko hizkuntza bat ikasten ari ziren espainiarrek eta 
alemaniarrek, Espainian eta Alemanian.
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Atera zuen lehenbiziko ondorioa da alemaniarrak gehiago 
kexatzen direla. Erraza izan zen alemaniar hizkuntza-eskoletako 
alemaniar ikasleen kexak aurkitzea, eta askoz ere zailagoa 
Espainian topatzea. Ez al dago arazorik Espainian? Jakina. 
Alemaniarrak alfabetatuago ote? Ez. Ikertzailearen ustez, kexa bat 
idazteak balio ezberdinak ditu komunitate bakoitzean. Espainian, 
gauza larritzat jotzen da, berezitzat, ia ezohikotzat, eta, beharbada, 
jatorrizko arazoa larriagotzea edo “bigarren arazo” bat sortzea ere 
eragin lezake, eta estutasunak ekarri. Espainian, nahiago izaten da 
hitz eginez konpondu arazoa; kexa bat idaztea azken aukera izaten 
da, arazoa larria denean baino ez da egiten.

Alemanian, aldiz, arruntagoa da kexatzea; ez da nahitaez 
negatiboa. Herritarraren eskubidea da, dena delako erakundearen 
arazoak konpontzen eta hobetzen laguntzen duena. Jakina, 
praktika horien atzean, kultur ikuskera eta balio ezberdinak 
aurkituko ditugu, bai komunitateari buruz, bai herritarren 
eskubideei buruz, baita erakundeen eta herritarren arteko komu-
nikazioei buruz ere.

Bigarren desberdintasuna linguistikoa da. Alemanian, 
zuzenagoak eta irmoagoak dira kexak agertzeko orduan, argi 
azaltzen dute zer arazo duten eta zer konponbide eskatzen duten: 
“Ez zait gustatzen klasea, gramatika gehiago ikasi nahi dut…”. 
Aldiz, Espainian, itzulinguru gehiago baliatzen dira, zeharka hitz 
eginez, perifrasiekin eta inplizituekin, adeitasun handiagoz, eta 
arindu egiten dira erasokorrak izan litezkeen baieztapenak: “Klasea 
bikaina da, baina,…, ados nago, nahiz eta…”

Laburbilduz, genero diskurtsibo bera (kexa) nahiko ezberdin 
gauzatzen da elkarren gertuko bi komunitate linguistikotan, bataren 
eta bestearen historia bereziak eta gizarte-antolaketa berezia direla-
-eta. Carmen Pastorrek 2011n amaitu zuen tesia, 400 kexari 
buruzko azterlan luzeagoa eta funtsatuagoa eginez, eta berretsi 
egin zituen lehen aipatutako datuak. Egun, sarean dauden tesien 
biltegi katalanean aurki daiteke testu osoa, nahi duenak jaisteko 
(Pastor 2011).
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43. BILITERAZITATEA

Arazoa, noski, bi komunitate horiek harremanetan hastean 
sortzen da: alemaniarrak eta espainiarrak elkarri kexuka hasten 
direnean, edo alemaniar batek espainieraz kexatu beharra duenean, 
edo alderantziz. Alemaniar asko joaten da Mallorcara uda 
igarotzera, eta espainiar asko joaten da Munichera Oktoberfest 
delakoan parte hartzera. Demagun arazoren bat izan dutela 
hotelean eta kexa bat aurkezten dutela. Edozein dela ere erabiltzen 
duten hizkuntza, alemanezko edo espainierazko erretorikak 
agertuko dira dena delako kexa horretan, seguru asko. (Oso ondo 
ezagutu behar da hizkuntza bat, kultura bat eta dagozkion praktika 
letratuak, haren erretorika bereziari egokitzen asmatzeko).

Espainiarrek ere, seguru asko, oso erasokor eta are trakets ere 
iritziko diete alemaniarren kexei, hainbesteraino, non arbuioa eta 
ezin ulertua sortuko baitzaie (dena den, kexak aurkeztu zituzten 
alemaniarrek ez dute auzia norberaren kontutzat jotzen…, 
eskubideak gauzatu besterik ez dute nahi). Alemaniarrek, seguru 
asko, oso erretoriko eta nahasi iritziko diete espainiarren kexei; 
litekeena da espainiarrek baliatzen dituzten itzulinguru eta 
inplizituak ez ulertzea.

Aldeak hain dira nabarmenak, non horren gaineko oharrak 
egiten baitira merkataritzako espainierako alemaniarrentzako 
testuliburu batzuetan eta merkataritzako alemaneko espai-
niarrentzako testuliburu batzuetan. Hala, bigarren hizkuntza bat 
irakurtzen eta idazten ikasteko, hizkuntza hori hitz egiten den 
komunitatean genero hori nola erabiltzen den ere jakin beharra 
dago. Ondorioa atera dezakegu, berebat, zuhurrak izan behar 
dugula beste kultura batzuetatik datozen testuak irakurtzeko 
orduan edo beste kultura batzuetako irakurleentzat idaztean 
(seguru asko, beste erretorika batzuk erabiltzen dituzte). Nahiz eta 
erretorika hori ez ezagutu, badugu aukera larderia baztertu eta 
geure erretorika ezartzeari uko egiteko, edo ezjakintasuna alde 
batera utzi eta irakurleek geureak bezalako konbentzioak erabiltzen 
dituztelako usteari uko egiteko.
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Beharbada, alemanaren eta espainieraren arteko konpara-
zioaren adibidea urruti samar egongo da irakurle askorentzat. 
Baina ez pentsa, gero, biliterazitatea (bi hizkuntzatan irakurri eta 
idaztea) arraroa edo ezohikoa denik. Uste da planetako heren bat 
elebiduna dela eta munduko biztanleen arteko ia % 70ek bigarren 
hizkuntzaren bat ikasten duela bizitzako uneren batean, dela inguru 
akademikoetan edo nork bere kasa. Latinoamerikan, leku askotan 
aurkituko ditugu Kolon aurreko hizkuntza bat edo batzuk 
espainierarekin, portugesarekin eta nazioarteko komunikazioko 
beste hizkuntza batzuekin batera bizitzen. Espainian, ia ez dago 
herritar elebakarrik; areago, esango nuke gehienek badituztela 
gutxienez hiru hizkuntzari buruzko ezaupide eta trebetasunak 
(hainbat eratakoak).

5. ZATIA: IKASGELARAKO

44. IKASGELARAKO LEZIOAK

Azken zati honetan, errealitate letratuaren analisia utzi eta 
ikasgelan sartuko naiz, liburutegian, gelaxkan, jolas-aretoan edo 
logelan…, irakurleak prestatzeko lekuetan. Ideia batzuk azalduko 
ditut gai honen inguruan. Zer erakusten digu zirriborratu berri 
dudan errealitate zail horrek? Nola lagundu alfabetatu berriei 
praktika letratuetan parte hartzen? Ondo ari gara?

Ez da erraza erantzunak aurkitzea. Nola ondorioztatu dugun 
irakurketa aldatu egiten dela testuinguru, komunitate eta praktika 
batean edo bestean egon, halaxe ondoriozta dezakegu ez dagoela 
errezeta unibertsalik. Beharbada, hauxe da ikuspegi soziokul-
turalak erakusten digun lehenbiziko lezioa: gure xedeak birdefinitu 
egin behar ditugu, eta begirada globala izan:

• Ez gabiltza idazkiekin lanean, izan paperean, pantailan edo 
liburu batean idatzitakoak. Ez gabiltza ortografia-arauekin edo 
hiztegi-zerrendekin lanean. Praktika letratuekin ari gara 
lanean, idatzizko gailuek (paperak, pantailak, makinak) 
hitzezko transakzioetarako baliatzen dituzten egoera, 
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tes tuinguru eta eremu sozialekin. Idazkiaz gain, autorearen eta 
irakurlearen rolak eta maskarak hartu behar ditugu aintzat, 
genero diskurtsiboa eta eginkizun soziala, idazki bakoitza 
erabiltzeko testuinguru edo egoeraren xehetasunak, eta abar. 
Hala, idazki bateko ideia nagusiak zein diren galdetzeaz gain, 
non erabiltzen diren, nortzuek irakurtzen eta idazten dituzten, 
testu horrekin zer lortzen den galdetu behar dugu.

• Ez da kontua irakurtzen irakastea, testuak deskodifikatzen 
ikastea edo irakurtzeko motibazioa sortzea: praktika-
-komunitateekiko konpromisoak eta konplizitateak sortzea 
da kontua, praktika letratu batzuetara eta besteetara eta haien 
erabiltzaile-komunitateetara sartzeko modua erraztea. Esate 
baterako, test batekin ikasle batek liburu bat irakurri duen 
edo ez egiaztatu ordez, onuragarriagoa da adierazleak 
bilatzea jakiteko zenbat bider sartu den ikasle bat liburutegi 
batean, zenbat bider mailegatu duen liburu bat, zenbat bider 
erreparatu dion liburu baten azalari, zenbat bider gomendatu 
duen liburu bat, zenbat bider partekatu dituen liburu bati 
buruzko iritziak adiskideekin, eta abar.

• Ez dugu praktika letratu guztiekin lan egiten. Hainbeste dira eta 
hain desberdinak, ezen egokienak aukeratu behar ditugula. Ez 
da bakarrik haurren adinaren arabera hautatzea eleberriak, 
gehien gustatzen zaizkienak hautatzea… Hori baino gehiago 
da: haien inguruan diren ohiko praktikak ere sartu behar 
ditugu: mugikorrak, Interneteko kontsultak, iritzi-gutunak, 
genero digitalak, praktika bernakularrak eta abar. Zenbat eta 
neska-mutikoen gustukoago izan liburuak eta baliatzen ditugun 
praktikak, orduan eta irakurtzeko motibazio handiagoa izango 
dute, edo galdu –hainbatetan gertatu den legez–.

45. LEZIO GEHIAGO

Badira beste ondorio batzuk ere ikasgelarako:
• Benetako praktikak. Bai ikastetxe barruan bai kanpoan 

benetako praktikekin lan eginez gero, ikastunek bertatik 
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bertara, nork bere baitan, senti ditzakete literazitatearen 
ondorioak, literazitateak dituen zailtasunak eta onurak. 
Guztiok ditugu inguruan idazkiak, eta praktika letratu 
batetik bestera ibiltzea bezalakoa da gure bizitza: goizean 
egunkariko izenburuak begiz jotzea, errege-egunerako 
jostailuetako publizitatea desaktibatzea, manifestazioetako 
pankartak ulertzea, makina automatikoetako pantaila-
-segidari jarraitzea, mugikorreko mezuei erantzutea, 
sendagaien erabilera-orriak kontsultatzea (posologiari 
buruzko informazioa, albo-ondorioak), foro digitaletako 
iritziak irakurtzea, eta abar. Benetako praktikekin lan 
eginez, neska-mutikoak ohartzen dira zein ezberdinak diren 
diskurtsoak errealitatean, zein egoera desberdinetan 
baliatzen diren, diskurtso baten eta bestearen estilo eta 
erretorika ezberdinez, autore batzuen eta besteen xede eta 
ikuspuntuez.

• Testuinguruari erreparatzea. Esanahia komunitatetik 
datorrenez gero, testuinguruari erreparatu behar diogu, 
genero diskurtsiboari, praktika letratuak gertatzen direneko 
erakunde eta komunitateei. Eleberri bati buruzko iruzkina 
egitean, nabarmendu dezakegu ekintza gertatzen deneko 
herrialdea (eta haren kultura), aipa dezakegu zein 
argitaletxek argitaratu duen, zein bildumatakoa den, 
autorearen (eta itzultzailearen) gaineko informazioa, non 
dagoen liburutegian kokatuta, zein katalogazio dagokion 
liburutegian, zer irakurle izan dituen, zer kritika jaso dituen, 
zer iritzi dituzten gelako beste ikasle batzuek testu berari 
buruz, eta abar. Ez dira beti hain ageriko kontuak ikas-
tunarentzat.

• Norberaren nortasuna nabarmentzea. Irakurtzen jakitea 
nork bere burua irakurle gisa ikusi –eta halakotzat onartu– 
ahal izatea ere bada. Horregatik da garrantzitsua ikastunak 
bere iritziak agertu ahal izatea, iritzi horiek landu eta 
komunitateko beste nortasun batzuekin partekatu ahal izatea. 
Irakurleak beti du irakurle-iragan bat, irakurri dituen obrez, 
bere iritziez, beste irakurle batzuekiko elkarrizketez eratua.
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46. ZENBAIT GOMENDIO

Ikus ditzagun orain beste gomendio didaktikoago batzuk, 
ohiturak, trebetasunak eta ezaupideak sortzeko prozesuei 
buruzkoak.

• Irakurtzea jarduera soziala da. Irakurri, bikoteka, taldeka, 
komunitateka irakurtzen dugu, esanahia beti izaten baita 
partekatua. Beharbada, banaka prozesatzen dugu prosa, 
isilean; agian, silabaren batzuk ahapetik esanez. Ez dio 
axola. Baina irakurtzea, funtsean, testu bat komunitatean 
ulertu eta interpretatzea da, inguru jakin batean. Horretarako, 
ikastunen arteko elkarrizketa sustatu behar dugu, irakurle-
-identitateen arteko kontrastea, ikuspuntuen trukea, 
pluraltasunaren onarpena. Zeinen itsusiak diren klase isilak! 
Zeinen itsusiak norberaren ideiak esan eta adierazteko 
debekuak!

• Hizketa elkar eragiteko tresna gisa erabiltzea . 
Irakurketaren gaineko hizketa, elkarrizketa eta solasa tresna 
garrantzitsua da, praktika letratuko ulermena, nortasuna eta 
parte hartzea eraikitzeko. Irakurketa bati buruzko gure 
irudipenak beste batzuei adieraztean, sozializatu egiten 
ditugu, eraiki egiten ditugu hitzez, landu eta garatu egiten 
ditugu, ideia sendo eta mamitsu bihurtzen. Hori eginez gero, 
prest dira analizatu, zuzendu, ihardetsi edo onartuak izateko. 
Gure ideiak azaltzen ditugunean, gure irakurle-nortasuna ere 
lantzen dugu, praktikarekiko konfiantza eta gure pozbidea 
gehitzen ditugu.

• Irakurketa eta idazketa lotzea. Jakina, praktika letratuak bi 
alderdi ditu: ulertzea eta produzitzea. Irakurtzeak eta 
idazteak ez dute elkar baztertzen, ez dira elkarrengandik 
bereiz. Idaztearen barruan sartzen da zirriborroak irakurtzea: 
idazle aditua irakurle bikaina izaten da, bere zirriborroen 
irakurle bikaina, alegia; aitzitik, idazteko zailtasunak dituen 
ikastunak arazoak izaten ditu are bere prosa ulertzeko ere. 
Halaber, irakurtzen dugunari buruz idazten dugunean (hala 
nola irakurketa-egunkari batean), idazketaren ahal 
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epistemikoaz baliatzen gara irakurtzean izaten ditugun 
irudipenak atzitzeko, garatzeko eta norberaren munduarekin 
lotzeko. Egunez egunekoan, irakurketa eta idazketa bata 
bestearen atzetik ibili ohi dira, berez, eta hala izan beharko 
luke ikastetxeetan eta liburutegietan ere. Azkenik, sarean 
garrantzi handiagoa izan ohi du idazketak; web 2.0an, denok 
gara prosumitzaileak edo eduki-produktoreak, eta, beraz, 
idaztea, nork bere ideiak plazaratzea, paperaren garaian 
baino askoz garrantzitsuagoa da.

47. PROPOSAMEN BATZUK

Ariketa batzuk proposatuko ditut amaitzeko, azaldu dizuedan 
ikuspegiaren adibide gisa:

• Testu paraleloak. Izendapen hau traduktologiatik dator. 
Arlo horretan, idazki bat hizkuntza batetik bestera itzuli 
behar denean, arrunta da dagoeneko itzuliak dauden testu 
paraleloak bilatzea (gaiaren, generoaren eta estiloaren 
aldetik kidekoak, esan nahi da), itzulpen berria egiteko balia 
litezkeen baliabide linguistikoak izango dituztenak. Hala, 
bada, ipuin tradizional bat irakurtzean, aukeran dugu 
bertsioak bilatzea, bai eta pertsonaia eta egoera berei 
buruzko aldaerak ere. Aukeran dugu istorio bera amaiera 
ezberdinak emanez irakurtzea. Diskurtso baliokideen arteko 
kontrasteak analisia eta kritikotasuna sustatzen ditu.

• Ikuspuntuak. Masa-komunikazioetako adituek ohartarazi 
ohi dute informazioa egiaztatu egin behar dela beti. Ez 
irakurri egunkari bat soilik, nahiz eta onena izan; ez jo 
nahikotzat telebista-kanal bakar bat –nahiz eta gogokoena 
izan–. Konparatu dena delako berri hori telebista- eta irrati-
-kanal batean baino gehiagotan, prentsan ere bai. Ikus 
dezagun zer dioten besteek (arerioek, neutralek edo 
kanpokoek, atzerritarrek) gai baten gainean. Hala, diferentzia 
ideologikoak neutralizatzen ahalko ditugu, eta interpretazio 
askotarikoagoa eraiki. Politikaren harea mugikorretan sartu 



Daniel Cassanyren lan hautatuak70

nahi ez badugu, hor ditugu Athletic eta Realaren edo Barça 
eta Real Madriden arteko partidei buruzko kirol-kronikak. 
Adibide bikaina da, neska-mutikoak kontura daitezen 
errealitateko egitate enpiriko baten gainean (penalti baten 
gainean, adibidez) era askotako iruzkinak egin litezkeela, 
norberaren interesak zeintzuk.

• Gezurrei antzematea. Umberto Ecok azaldu zuen oraintsu, 
Wikipediari buruzko artikulu batean, ezen, ikasleei Internet 
zer den erakusteko, sarean argitaratutako hiru gezur 
antzematea ipini ziela lantxo gisa. Nire Tras las líneas 
liburuan ere, jolas berbera proposatzen dut (soluzioa nire 
web-orrian dago). Zenbait mintegitan ere –ahozko azalpenez 
gauzatu ziren– teknika hau bera erabili dut: entzuleei 
ohartarazten diet hiru “akats” edo “gezur” sartuko ditudala 
maltzurki nire azalpenean, nahita; sartu, eta, ondoren, 
azkenean, gezur horiek zeintzuk izan diren eztabaidatzen 
dugu. Batzuetan, “gezur” horiek orri batean idazten ditut, 
hitzaldia hasi aurretik, sinesgogorrentzako “froga” gisa 
baliatzeko. Gezur “erraz” bat hautatzen dut, ikasleek erraz 
antzemateko modukoa –hartara, berotu egiten ditut 
gainerako gezurrak bila ditzaten–, eta beste bat “zaila”, gutxi 
batzuek bakarrik edo klasearen amaiera aldera bakarrik 
antzemateko modukoa. Gakoa, baina, zera da: ikasleek niri 
galdetzea “akatsa” iruditu zaien horren gainean, zeina nire 
hitzaldiarekiko ezadostasunen bat, ezin ulerturen bat edota 
zalantzaren bat izaten baita normalean. Galdetzean, beti 
ateratzen dira oker horiek, eta nik aukera izaten dut, hartara, 
oker horiekin lan egiteko, argitzeko eta ikasteko. Jakina, 
trikimailu bikaina izaten da jarrera kritikoak pizteko, 
elkarrizketa sustatzeko, diskurtso ofizialei aurre egitera 
sustatzeko, nork bere iritziak eta arrazoibidea lantzeko.

48. IRAKURTZEAREN EBALUAZIOA

Ez dut liburuki hau amaitu nahi zer letratuaren ebaluazioaren 
gainean gogoeta batzuk egin gabe, noiz eta gaur, inkestak eta 
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irakurketa-testak erruz dabiltzan garaian (PISA, ELGAren 
txostenak, Irakurketari buruzko Inkesta Nazionala Mexikon), noiz 
eta hedabideek alarma-mezuak igortzen dituzten, eta askok eta 
askok larritasunez –edo ia-ia larritasunez– ikusten ditugunean 
herritarren artean irakurketa-indizeen apala eta hori dela eta guk 
dugun erantzukizuna.

Liburuki honen aurkibideari begiratu bat emanez gero, 
ohartuko gara ariketa txit zaila dela irakurketa ebaluatzea. Lehenik, 
zer ebaluatuko dugu?: alfabetoa deskodetzeko gaitasuna, esanahi 
bat ulertzekoa, egoera sinesgarri batean esanahi hura erabiltzeko 
gaitasuna, ala horretaz gogoeta egitekoa? Nahikoa ote irakurtzeko 
trebetasuna ebaluatzea, ala ohiturak eta jarrerak ere ebaluatu behar 
ote ditugu? Praktika letratu bakoitzak bere trebetasun eta 
ezaupideak eskatzen baditu, zer praktika letratu komeni zaigu 
ebaluatzea?; zergatik?; praktika nagusiak ala bernakularrak?; 
elektronikoak ala analogikoak (paperekoak)?; akademikoak, 
kazetaritzakoak edo administratiboak? Herritarren sail handi bat 
eleaniztuna izanik, zein hizkuntzatako irakurketa ebaluatuko 
dugu?; hizkuntza legitimatuetan edo nagusietan egiten den 
irakurketa bakarrik? Bakarra ote irakurtzeko gaitasuna, edozein 
dela ere erabiltzen den hizkuntza? Eta, bakarra bada, ba ote dago 
berau ebaluatzeko interesik, alde batera utzirik egoera, asmo, 
eremu, hizkuntza eta abar horietako guztietako bakoitzean egiten 
den irakurketa- edo idazketa-erabilera?

Hurrengo galdera: zelan egin? Ozen irakurtzeko probak 
baliagarriak dira neurtzeko deskodetzeko dugun gaitasuna 
(zuzentasuna, jarioa); erantzun-zerrenda itxiekiko testak 
baliagarriak dira ulermena baloratzeko; erantzun irekiko galderak 
egokiak dira gaitasun kritikoa neurtzeko; portfolioak eta jarduera-
-erregistroak (irakurketak, liburutegietara egindako bisitak, etab.) 
baliagarriak dira ohiturak neurtzeko; eta elkarrizketen bidez dena 
delako subjektuaren jarrerak eta iritziak ezagutzeko modua izaten 
da. Baina, zalantzarik gabe, oso zaila da guzti-guztia ebaluatzeko 
prozedura bat antolatzea, dela ikasle batekin edo talde batekin. Are 
eta zailagoa da eskualde bateko, herrialde bateko edo kontinente 
bateko herritar guztiak antzera ebaluatzea.
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Ikuspegi hori hartuta, ez dut ukatuko nazioarteko irakurketa-
-test anitzen balioa eta fidagarritasuna (hala nola PISArena), datu 
konparatibo interesgarriak ematen baitizkigute. Baina, nire ustez, 
ez da komeni ahaztea partzialak direla: ebaluazio horiek praktika 
letratu akademikoetan oinarritzen dira, hizkuntza nagusietan 
–eskolaren edo komunitateen bidez legitimatuak direnetan– eta 
irakurketa-teknika ohikoenetan: galderei erantzutea, laburpenak 
egitea, etab. Irakurketaren ikusmolde kognitibo eta unibertsalista 
batean oinarritzen dira (ikuspegi psikolinguistikoaren izena eman 
diot hemen), ontzat emanik denok irakurtzen dugula denetik alde 
guztietan –ikusia dugu, dagoeneko, hori aski xaloa dela–.

49. LABURPENA

Labur esanik, espero dut literazitateari buruzko (edo alfa-
betismoari buruzko) orotarako ikuspegi bat eman izana Literazitate 
Ikasketa Berrien talaiatik –edo ikuspegi soziokul turalaren talaiatik, 
nire hitzak erabiliz–. Badira hainbat ikuspegi irakurketa ikertzeari 
ekiteko, zer nabarmentzen den: kodea, prozesu kognitiboak edo 
betetzen dituen eginkizun eta funtzio sozialak. Beharbada, ikuspegi 
soziokulturala da osoena eta praktika letratuetan gertatzen ari diren 
azken aldaketen berri hobetoen eman dezakeena, hain garai azkar 
eta konplexuotan.

Gaur, beste diskurtso batzuk irakurtzen eta idazten ditugu, 
beste era batera eta beste asmo batzuk gauzatzeko, gure betiko 
hizkuntza-errepertorioarekin eta gure betiko buruarekin. Aldaera 
garrantzitsuenen artean, hona hemen nabarmenenak:

• Ideologia irakurtzen eta produzitzen dugu. Diskurtsoa eta 
hizkuntza erabiltzen ditugu mundua geure erara iru-
dikatzeko, geure ikuspuntuak hedatzeko eta geure nortasuna 
indartzeko. Mundu txiki eta elkarri lotu honetan, errazago 
eskuratzen ahal ditugu besteen iritziak eta ideiak, eta, 
horregatik, funtsezkoa da edozein diskurtsotako ideiak 
identifikatzen eta eztabaidatzen jakitea. Jakina, lehen ere 
irakurtzen genuen eta sortzen genuen ideologia, baina, 



2. Egungo praktika letratuak 73

seguru asko, gutxiago jabetzen ginen –mundua ere ez zen 
hain desberdina, globalizatua eta elkarrekin lotua–.

• Pantailan irakurtzen dugu, eta teklatuaz idazten dugu. 
Geroz eta jende gehiago azaltzen da Internet-en ozeanora 
iristen diren pantaila magikoetan –pluralean–. Genero 
diskurtsibo elektronikoak sortu dira, zeintzuek ur horiek 
baliatzen baitituzte beste esanahi batzuk sortzeko, pertsonen 
arteko trukerako eta haien artean lotura-modu berriak 
sortzeko. Etorkizuneko irakurleak eta idazleak prestatu nahi 
dituen curriculum orok jaso behar du errealitate hau.

• Mundu osoko testuak irakurtzen ditugu, eta kultura 
anitzeko hartzaileak ditugu. Migrazioek, teknologiek, 
turismoak edota itzulpen eta interpretazioek biderkatzen 
dituzte kultura arteko egoerak. Gaurko egunean, eskueran 
ditugu munduko beste alde batzuetatik datozen diskurtsoak, 
orain gutxira arte lortezinak zirenak. Prestatu egin behar 
dugu geure burua –baita ikasleak ere–, irakurleen eta 
autoreen komunitate anitzetarako, mestizaje erretorikorako.

Azken batean, zer-nolako zortea dugun hain garai zirrara-
garrian bizitzeaz! Hainbeste aldaketarekin! Irakurtzeko eta 
idazteko horrenbeste modu berrirekin! Zer liluragarria! Zer 
kilikagarria! Gustukoago dut neure burua horri guztiari aurre 
egiten diodanean baikor eta itxaropenez, ikasteko gogoz eta besteei 
ikasten laguntzeko gogoz.

50. EPILOGOA

Honaino nire diskurtsoa! Lagunarteko tonua eman nahi izan 
diot. Orrialde hauen bitartez, nire ahotsik pertsonalena sentiarazi 
nahi izan dut. Egunez eguneko adibideekin gozatu nahi izan dut, 
solasean elkarri esan ohi dizkiogun ele-meleekin. Baita ere, 
imajinatu nahi izan dut Barruti Federaleko Arteen Zentro 
Nazionalean ari nintzela hitzaldia ematen –hantxe eman nuen testu 
honen jatorria izan zen hitzaldia–, berriro ere huraxe ematen 
arituko banintz bezala. Espero dut eroso egon izana niri 
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“entzuten”. Atsegina izan da niretzat. Beharbada, luzeegi jardungo 
nuen, pasadizo gehiegi emanez, neure buruaz luzaroegi hitz 
eginez... Barkatu... –nahiz eta jakin ez zaretela autoreak bere 
buruaz esandako guztia sinesteko bezain inozoak–.
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3. PANTAILETATIK ESANAHIRA4

PANTAILEN LORALDIA

Lankide teknozale batek kontatu zidan, duela ez asko, bere 
seme-alabek era batera edo bestera jokatzen zutela, segun eta zein 
tresna informatiko zuten inguruan edo zein gailurekin zeuden 
trebatuta. Txikienak, ukipen-pantailen garaian jaiotakoa baita, 
pantailaren ezkerretik eskuinera eramaten du hatza orria 
igarotzeko, nahiz eta ordenagailu zahar bat (ukipenezkoa ez dena) 
edo are paperezko liburu bat izan aurrean. Aldiz, zaharrenak 
“irekitzeko” eta “ixteko” komandoak bilatzen ditu, edo eremu bat, 
Google bilatzailearen antzekoa, informazioa aurkitzeko eta hitzak 
idazteko, ordenagailuetara eta joko-kontsoletara ohituta baitago. 
Jakina, horrek ez dauka zerikusirik guk txikitan azpimarratzen 
genituen liburu haiekin, noraino irakurri genuen markatzeko 
jartzen genituen puntutxoekin, edo derrigor irakurri beharreko 
zerbait bilatzeko erabiltzen genituen bibliotekako katalogoko 
fitxekin.

4. Guix aldizkarian argitaratu zen, katalanez, 2012ko martxoan (Guix, 383: 
12-16). Artikulu honetako ideia asko eta asko En_línia: llegir i escriure a la xarxa 
(ikus Cassany, 2011) liburuan daude jasota. Euskarazko bertsio honetarako, ideia 
eta galdera batzuk jasotzen dituen testu labur-labur bat sartu dut, “Nabigatzen 
ikasi” izenburuarekin, zeina 2012ko abenduan argitaratu baitzen, Aulan (Aula, 
217: 76).
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Internetekin, dena aldatu da. Euskarria aldatzeak (paperetik 
bit digitaletara) praktika letratuak ere guztiz berritzea ekarri du. 
Aldatu egin dira irakurtzeko tresnak (paperezko liburutik 
pantailara) eta idaztekoak (arkatz eta ezabagomatik teklatura); 
testualitatea (lineala izatetik hipertestura, eta grafiatik 
multimodalitatera); generoak (gutun eta ofiziotik txat, blog edo 
wikira), eta idazkiak sortu, jaso eta banatzeko prozesuak: bat-
-batean, hasi gara foroetan parte hartzen, blogetara artikuluak 
bidaltzen, modu erraz, azkar eta merkean Facebooken argi-
taratzen, milaka pertsonarentzat. Zeharkako ondorio gisa, 
argitaletxe asko itxi egin dituzte; adreiluzko liburu-dendak, 
ziberkafetegi bihurtu; eta edukiei buruzko online zerbitzariak 
(iTunes, Amazon, Scoop.it), gordailu digitalak eta sare sozialak 
(lagunak, lankideak eta VIPak biltzen dituzte, mezu-trukerako) 
sortu dira. Orain arte paperean zeuden baliabide ugari (astunak, 
garestiak eta motelak) webgune arin, dinamiko eta erabilgarri 
bihurtu dira, hala nola Harluxet entziklopedia, Hiztegi Batua edo 
Euskalterm, noiznahi eta nonahi kontsulta ditzakegunak. 
Baliabide agortezin eta eguneratuak ditugu: Wikipedia, itzultzaile 
automatikoak, zuzentzaile ortografikoa, edo testu-corpus 
ikaragarriak, datuak analizatzeko programekin (bat-etortzeak, 
maiztasuna).

Garbi dago pantailekin eta sarearekin paradigmaz aldatu dela 
irakurketa –iraultza sozial, ekonomiko eta kulturala gertatu den 
aldetik–. Pantailan irakurtzea, beraz, irakurtzeko beste modu bat 
da, eta zerikusi gutxi du lehen egiten genuenarekin.

ESKURAGO BAI…, BAINA ESANAHI GEHIAGO ERE BAI?

Pantailan irakurtzea –online, jakina, Internetera konektatua– 
paperean irakurtzea baino zailagoa da. Batez ere, irakurtzearen 
barruan sartzen badugu “ulertzea”, “zentzua eraikitzea” edo “aurretik 
dugun ezagutzarekin lotzea”. Sareak datu asko berehala eskuratu ahal 
izatea errazten du, ikono edo hitz baten itxura duen esteka bat sakatze 
hutsarekin. Baina ez gaitezen nahas: datuak edukitzea ez da “datuak 
ulertzea”. Interfaze askoren erabilerraz tasunak eta sinpletasunak 
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aukera ematen dute segundo gutxitan (eta are klik gutxiagotan) 
dokumentuak eta baliabideak esku ratzeko, baina ez du txikitzen 
horiek ulertzeko eta inter pretatzeko egin behar den ahalegina; hain 
juxtu ere, seguruenik, zaildu eta areagotu egiten du, zeren eta:

a) Interneten sekulako informazio mordoa dago (garai 
guztietakoa, leku guztietakoa eta mundu guztiarentzat –eta 
gehiena ez dago guri zuzenduta–).

b) Testu digitalak mundu osoko jendeak, gutxi edo batere 
ezagutzen ez ditugun kultura, hizkuntza eta ikuspegiak 
dituzten pertsonek sortutakoak dira –eta, horregatik, 
zailagoa da berreraikitzea esan gabe utzitakoa, asmoa edo 
hizkuntzari eman nahi dioten zentzua–.

c) Interneten kalitate-kontrol gutxiago dago, eta, hortaz, zabor 
gehiago (gezurrak, akatsak, esajerazioak, iruzurrak, publi-
zitatea, espekulazioa, etab.).

d) Interneten dena “hodei” batean dago, airean; eta galdu 
egiten da testu bakoitzaren testuinguru zehatza (lekua, 
denbora, solaskideak, xedea, asmoak).

Azken finean, alde batetik irabazten duguna (ezin konta ahala 
datu eskura izatea; berehalakotasuna, bizkortasuna) galdu egiten 
dugu bestetik (testuingururik eza, globalizazioa, gure bizitzarako 
egokierarik eza). Irakurtzeko praktikak hainbat ataza eskatzen 
baditu (informazioa bilatu, prosa prozesatu, datuak lehendik dugun 
ezagutzarekin erlazionatu, ulertu, datuak gure bizitzan aplikatu), 
Internetek horietako batzuk baino ez ditu errazten. Ulertzea 
zailagoa da sarean, bestelakorik iruditu arren.

TEKNOLOGIAK

Datuen bilaketa eta baliabideen erabilera errazteko, sareak 
denetariko laguntzak eskaintzen dizkie internautei. Edozein 
webgunek eskaintzen ditu nabigazio-barrak; ohiko galdera-sortak; 
aurkezpen-bideoak; ibilbideak; zailtasun-profil edo maila 
desberdinak, internautak lehendik duen ezagutza kontuan hartzen 
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dutenak (hasiberri edo aditua) edo hartzaile-profil eta helburu 
desberdinak bereizten dituztenak (ikasle, irakasle eta admi-
nistrariak; kirolari eta entrenatzaileak; etab.); hasiberriei 
laguntzeko erabiltzaile-komunitateak; etab. Tresna digitalak 
liburua baino dezente sofistikatuagoak dira, eta horrek erraztu 
egiten du internautek ikastea, modu autonomoan edo praktika-
-komunitate naturaletan sartuta. (Praktika-komunitate naturalak 
kidetasun eta interes berak dituzten kideek osatzen dituzte, lagun, 
lankide nahiz ezezagunek, lankidetzan jarduteko eta elkarri 
laguntzeko konpromisoarekin). Horrek argitzen du zergatik ikasten 
duten haur eta gazte askok hainbeste, sarean, eskolatik eta 
familiatik kanpo, hezkuntza ez-formal eta ikusezineko egoeretan, 
modu zabalean..., ez irakasle, ez programa, eta ez testuliburu. 
Aurrerago itzuliko naiz, berriro, honetara.

Gainera, sareak baliabide indartsuak eta doakoak eskaintzen 
ditu ulermena errazteko: online hiztegiak, itzultzaile automatikoak, 
hizkuntza analizatzeko programak (silabak bereiztekoak, 
analizatzaile morfologiko eta sintaktikoak, egiaztatzaile 
ortografikoak), datu-base terminologiko eta testualak, entziklo-
pedia multimedia eguneratuak. Klik gutxi batzuekin kultur datu 
bat, hitz baten itzulpena edo forma ortografikoa aurki dezakegu, 
edonoiz eta edonon, baldin terminal informatiko bat badugu eta 
hori erabiltzeko ezagutza eta trebetasuna badugu –eta, horiek, 
jakina, ez dira sinpleak–.

Baliabide horiek guztiek, iritsi ahala, eragin handia izan dute 
edo izango dute –izan behar lukete– hezkuntzan. Gero eta zentzu 
txikiagoa dauka online, eskura dauden eta etengabe eguneratzen 
diren datuak buruz ikasten ibiltzeak; eta, aldiz, garrantzitsuagoa da 
hizkuntza-ingeniaritzako baliabide horiek guztiak ezagutzea eta 
erabiltzen jakitea. Esaterako, alferrikakoa da ortografia-arau 
konbentzional gehienak ikastea, automatikoki –eta gero eta 
hobeto– zuzentzen duten pantailak soilik erabiltzen baditugu 
idazteko; eta, aldiz, gero eta garrantzitsuagoa da jakitea zuzentzaile 
ortografiko batek nola funtzionatzen duen; hizkuntzaren zein 
alderdi zuzentzen duen eta zein ez; edo erabiltzen duen hiztegian 
hitzak nola gehitu ditzakegun; eta era horretako kontuak.
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Alde horretatik, datozen urteetan, goitik behera berrikusi 
beharko dugu zer eta nola irakatsi gramatikan, diskurtsoan edo 
hausnarketa linguistikoan; eta ikasi egin beharko dugu pantaila 
guztietan dohainik –maiz diru publikoarekin ordainduta– azaltzen 
diren baliabideekin batera bizitzen, eta horiek erabiltzen.

Era berean, beharrezkoa izango da zenbait material eta egin-
kizun taxutzea, ikastunek bitarteko hauen bidez onura nola lortu 
ikas dezaten.

KULTURA DIGITALAK

Internetek eragiten dituen ondorioak eskolaz haratago doaz. 
Neska-mutilak txiki-txikitatik ibiltzen dira sarean, eta astean ordu 
asko, gainera; eta, hortaz, eskola-curriculumean agertzen ez diren 
eta gure kulturakoak ere ez diren gauzak ikasten dituzte: interesa 
pizten diete manga japoniarrak, Jamaikako musikak, NBAko 
saskibaloi-taldeek edota pop britainiarrak. Sare sozialen eta 
baliabide digitalen bidez (webgune, foro, blogen bidez), gazteek 
ikaragarrizko kultura digitala bereganatzen dute; guk adin horrekin 
geneukanaren oso bestelakoa –guk lagun, senitarteko, ikaskide eta 
bizilagunekin bakarrik baikenituen harremanak, eta eskura genituen 
kultur baliabideak gutxi eta guztiontzat berberak baitziren–.

Gaur, eskolan ditugun haur eta gazteek digitaltzat jo 
dezakegun kultura bat osatzen duten gauza asko dakite; kultura 
globala da hori, deslokalizatua, iheskorra (moda-kontua den 
aldetik) eta oso jatorri desberdinetako elementuz osatua. Egia da 
gerta litekeela, aldi berean, ez jakitea zer esan nahi duen San Joan 
jaiak (udako solstizioa, gaurik laburrena, suaren eta uraren 
sinbolismoa, etab.), edo zer alde dagoen arte gotikoaren eta 
erromanikoaren artean. Kultura heterogeneoa da, denetarik duena 
eta, irakasleon kulturarekin alderatuta, oso desberdina –eta are 
desberdinagoa guk adin horrekin genuenarekin alderatuta–. Guk 
kultura guztiz lokala genuen, geure herri edo auzokoa, eta geure 
inguru linguistikokoa; gaur egun, ostera, kultura zabala dute; 
sarean taxutu eta hedatutakoa; planeta guztitik datozen elementuek 
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osatutakoa; batzuetan globalizatua edo globala deitzen diogu, 
planeta osoan guztiz arruntak diren elementuak hartzen dituelako; 
baina, aldi berean, hutsune eta desoreka larriak ezkutatzen ditu. 
Gizadiaren historia osoan, ikasleak eta irakasleak sekula ez dira 
hain desberdinak izan, kulturaren ikuspuntutik.

Egoera horrek galdera berriak, kezkagarriak eta presazkoak 
jarri ditu mahai gainean, eta oraindik ez daukagu erantzunik: 
etxeko kultura irakastera mugatu behar dugu, inbasio digitalaren 
kontra borrokatzen den Asterix baten antzera? Mundura zabaldu, 
eta beste kultura eta hizkuntza batzuetako elementuak geureganatu 
behar ditugu? Biak batera? Baina zer neurritan? Argitalpen honen 
hasieran esan dudan bezala, sustraiak gero eta sakonago, orduan 
eta gorago hazten da arbola; baina sustraiak planeta osoan zehar 
barreiatzen hasita gaude, eta ez jaio ginen lekuan soilik.

Erraza da esatea gaur egungo mundu zabal eta askotarikoa 
irakurtzen irakatsi behar dugula eta, aldi berean, geure-geurea dena 
maitatu eta estimatzen; baina praktikan jartzea ez da hain erraza.

ALFIN, KRITIKOTASUNA ETA GEHIAGO

Erronka horiei aurre egiteko, hainbat proposamen eta 
hausnarketa egin dira azken aldian. Liburuzainek informazio-
literazitatearen edo informazio-gaitasunaren kontzeptua proposatzen 
dute5. Informazio-literazitateak alfabetatze funtzionalaren kontzeptu 
zaharkitua gainditu, eta planteatzen du irakurleak jakin behar duela, 
informazioa ulertzeko eta bere bizitzan erabiltzeko gai izateaz 
aparte, informazio hori bilatzen, aurkitzen eta balioesten, eta modu 
autonomo eta dinamikoan jakin ere, informazio-sistemak etengabe 
aldatuz baitoaz. Gainera, ALFIN horren barruan formatu guztiak 
sartzen dira: idazmena, argazkigintza, bideogintza, ahozkotasun 
planifikatua, etab. (ikus Cassany, 2011).

5. Editorearen oharra: Ingelesezko information literacy kontzeptua (INFOLIT 
akronimoa) alfabeti zación informacional bezala itzuli izan da gaztelaniaz, ALFIN 
alegia.
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Bada bide bera hartzen duen beste kontzeptu bat ere, baina 
diskurtsoaren analisi kritikotik datorrena: irakurketa edo ulermen 
kritikoa, ikasleei testuak irakurtzen eta ideologia ulertzen 
irakasteko beharra azpimarratzen duena. Ikuspegi horren arabera, 
testu orok islatzen du ideologiaren bat, testu hori munduko leku 
jakin batean dagoenez eta mundu-ikuskera jakin bat duen hezur-
-haragizko pertsona batek idazten duenez. Hona kontzeptu horietan 
oinarritutako zenbait proposamen praktiko:

a) Iturri desberdinetako testuekin lan egitea, eta testuliburuak 
alderatzea Wikipediak, beste webgune batek edo eskolako 
bibliotekako liburuak esaten duenarekin. Gai berari buruzko 
ikuspegi desberdinak ere erka daitezke.

b) Akatsak bilatzea Interneten (gezurrak, esajerazioak, ikus-
puntu desberdinak), ikasleak ikus dezan idatzita dagoen 
guztia ez dela egia.

c) Internet hobetzen laguntzea, aurkitutako akatsak zuzenduz 
edo testuak hobetzeko proposamenak eginez (Wikipedian, 
lanki detza-foroetan).

Ikus dezagun orain, xehetasun gehiagorekin, kritikotasuna 
errazten duen beste alderdi bat.

NABIGATZEN IKASI

Egun, irakurtzea sarean nabigatzea da; zalantzarik gabe. 
Egunean zehar, “Bilatu” komandoa klikatzen dugu gehien 
(Google, Bing, Yahoo…). Bilatzailea erabiltzen jakitea funtsezkoa 
da. Ikus ditzagun jarraibide batzuk, eskolan praktikatu ahal 
izateko. Nahikoa da agindutakoa egitea eta galderei erantzutea 
[kako artean hausnarketen laburpena jarri dut]:

1. Idatzi “lauaxeta” (komatxorik gabe) astiro-astiro bilaketa-
-eremuan. Idatzi l + a + u + a…, eta begiratu zer gertatzen 
den. Amaieran letra batzuk azaltzen dira, grisez, idatz 
dezakezuna iradokitzen dizutenak: aurkitu nahi duzun 
hitzaren ortografiaz seguru ez bazaude, laguntzeko. Klik 
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egin baino lehen, idazten ari zaren eremu horren azpian 
leiho bat irekitzen da, zerrenda batekin; guztiek lauaxeta 
dute lehenengo hitza eta, ondoren, ikastola, moodle, net edo 
dena delakoa. Aukera bakoitzak baliabide desberdin batera 
eramango zaitu: izen hori duen ikastetxearen webgunera, 
hotel batera, sari batera…, bai eta idazlearen biografiara eta 
haren poemaren batera ere –eta, seguruenik, horrexen bila 
ibiliko zinen–. [Bilatzailearen funtzio horiek osatzen dituen 
menuari osatze automatikoa deitzen zaio, eta aukera ematen 
du bilaketa bera gehiago zehazteko, akats grafikoak 
zuzentzeko, eta gehien kontsultatutako emaitzak zeintzuk 
diren jakiteko, baita, klik eginda, bilaketa abiarazi baino 
lehen ere. Proba ezazu Zarautz, arnasketa aparatu 
(komatxorik gabe) edo euskal hitzekin].

2. Bilatu hitz hauek, eta konparatu emaitzak: “arrain gordina” 
(komatxo artean), arrain AND gordina, arrain OR gordina, 
arrain NOT gordina. [AND, OR eta NOT eragile boolearrak 
dira, bilaketa zedarritzeko balio dutenak: komatxoekin, 
idatzitako hitzen konbinaketa zehatza ateratzen zaigu; AND 
erabilita, bi hitzak jasotzen dituztenak, baina edozein 
ordenatan; OR eragilearekin, bat edo bestea jasotzen 
dutenak; eta, NOTekin, lehenengo hitza bai, baina bigarrena 
ez dutenak].

3. Bilatu Donostia eta donostia edo Hondarribia eta 
ondarribia, eta konparatu emaitzak. Ba al dago alderik? 
[Bilatzaileak ez ditu bereizten, ez letra larriak, ez ikur 
bereziak (azentuak edo harridura-ikurrak), nahiz eta 
batzuetan emaitza desberdinak atera].

4. Bilatu Ibiza, Londres edo Erroma, eta erreparatu emaitzei. 
Nola daude ordenatuta? Zer esan nahi du itzaldura horiak? 
Zergatik agertzen dira emaitza batzuk ezkerretara, beste 
zutabe batean? [Bilatutako hitzarekiko harreman handiena 
dutenetik txikiena dutenera antolatzen dira emaitzak; 
itzaldura horiarekin edo ezkerreko zutabeetan agertzen 
direnak ordaindutako emaitzak dira; ordaindu egin dute hor 
agertzeagatik].
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5. Bilatu “elikadura segurua”, edo, gaztelaniaz, “recurrir 
multas” eta “hacer amigos”, eta aztertu emaitzak. Zein dira 
onenak? Zein iruditzen zaizu fidatzeko modukoa? Zergatik? 
[Zuhur jokatu. Begiratu ea baliabidearen egilea ezaguna 
den, webgunearen helburua argi dagoen, informazioa 
eguneratuta duen, beste iturri batzuk ere aipatzen dituen eta 
gardena den, etab. Ez fidatu webgunea gardena ez bada edo 
anonimoa bada, eguneratzen ez bada, estekak hondatuta 
baditu, edo akatsak badauzka. Orobat, komeni da 
erakundeen baliabideak, zientzia-, kazetaritza- edo merka-
taritza-arlokoetatik bereiztea].

Gogoan izan bilatzaileak etengabe ari direla hobetzen, 
baliabide berriak gehituz edo zaharrak berrituz. Kontsultatu 
bilatzaileak berak eskaintzen dizun laguntza-atala, oso erabilgarria 
baita. Gogoan izan, era berean, bilatzaileak ez direla (erabat) 
doakoak: agian, ez digute dirurik kobratuko, baina egiten dugun 
guztia erregistratzen dute, eta, gero, guretzat egokitutako 
publizitatea bidaltzeko baliatzen dute informazio hori. [Arestian 
azaldutako jarraibideak Google bilatzailea erabiltzeko pentsatuta 
daude, baina merezi du beste bilatzaile batzuekin zer gertatzen den 
ikustea; bakoitzak bere berezitasunak ditu].

EPILOGOA

Proposamen horiek –eta hemen azaldu ezin ditzakegun beste 
batzuk (webquest-ak, irakurketa soziala edo binakako irakurketa, 
talde-lana online)– erantzun pedagogikoak ditugu; Internet iritsi 
ondoren, irakurketan eta idazketan gertatu den aldaketa sakonaren 
aurrean moldatutakoak. Azken finean, eskarmentu handiko lankide 
batek zioen bezala, behin sareak eta makinek eragindako beldur 
eszenikoa gainditutakoan, ordenagailuan irakurtzen irakastearen 
edo paperean irakurtzen irakastearen artean ugariak dira 
antzekotasunak. Espero dezagun, pixkanaka, prozesu itzulezin eta 
liluragarri horretan aurrera egiten jarraitzea; eta, ahal dela, kontent 
eta pozik.
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4. ARDOA ETA BOTILAK, IRAKURKETA ETA LIBURUEKIN6

BOTILEI BURUZ: SARRERA

La Vanguardia egunkariak, Londrestik EFEk bidalitakoari 
helduta, 2010-3-11n argitaratua: «Pink Floyd taldeak kereila bat 
irabazi dio EMI konpainiari, eta aurrerantzean ezin izango ditu 
abestiak banaka saldu Interneten. Epaileak arrazoia eman dio 
britainiar talde mitikoari, “diskoen osotasun artistikoa zaindu” egin 
behar dela iritzita. […] Epailearen aurreko ikustaldi batean 
taldearen abokatu Robert Howek esan zuenez, taldearen eta disko-
etxearen arteko kontratuaren klausula batek “berariaz debekatzen 
du” abestiak, fisikoki nahiz sarean, “jatorrizko taxuketa ez duen 
beste era batean” saltzea, eta diskoan datozen bezala saldu behar 
dira. EMIk, bere aldetik, esan zuen debeku hori “produktu fisikoari 
baino ez zaiola aplikatzen, eta ez diola online salmentari eragiten”; 
baina Pink Floyden abokatuaren esanetan, horrek “ez dauka 
inolako zentzurik merkataritzaren ikuspuntutik”. Pink Floyd 
1967az gero dago EMIrekin, eta diru-iturririk oparoenetakoa izan 
da disko-etxearentzat. [...] The Dark Side Of The Moon diskoak 
musikaren historian salduenetakoa izaten jarraitzen du».

Albistea –nahiz eta musikari buruzkoa izan– oso ondo 
datorkit irakurketa eta idazketa elektronikoaz egin nahi dudan 

6. Dibulgazio-artikulu hau “Viño e botellas con lectura e libros” izenburuarekin 
argitaratu zen Grial aldizkari galiziarrean, “Lectura dixital” monografi koaren harira, 
187. zenbakian (36-43. orr.).
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haus   nar ketarako. Guztiok dakigu lanak Interneten barna 
hedatzeko joera, emigrazio digitala, iraultza kulturala edo 
negozio-ereduaren aldaketa –edonola deitzen diogula ere–, 
lehenago iritsi dela musikara irakurketara baino. Hortaz, oso 
lagungarria da azken urte hauetan arlo horretan zer gertatu den 
ikustea (MP3, eMule, iTunes edo Spotify sortu direlarik), 
etorkizunean argitaletxeen sektorean zer gerta daitekeen 
asmatzeko (liburu elektronikoen eta Ipad-en, eta deskarga-
-plataformen iristearekin).

The Dark Side Of The Moon 1973ko martxoan argitaratu zen, 
41 minutu eta 10 abestirekin, bi unitate handitan, binilozko LParen 
bi aldeak hartzen zituztelarik. Wikipediako sarrera ongi 
dokumentatuaren arabera, LP (disko luze) horretatik bi “single” 
atera zituzten (Money eta Us and Them), eta horrek esan nahi du 
ezen, orduan ere, saldu zirela bakarka. Gainera, 1984tik aurrera, 
lanaren hainbat “remasterizazio” argitaratu zituen EMIk disko 
trinkoan, jatorrizko egiturari eutsiz, nahiz eta CD batek berez 
edukiera handiagoa duen, eta “alde” bakar batean. 2003an, musika 
online jaisteko iTunes programa sortu zen (eta horren atzetik beste 
batzuk), zeinak deuseztatu baititu musikaren euskarriak iraupen, 
unitate eta formatu aldetik zituen murrizketa tekniko guztiak. 
iTunesek, gaur egun ere, disko osoa (9,99 euroan) edo 10 
abestietako edozein (1,29 euroan) saltzen jarraitzen du, abesti bat 
izan ezik, Us and Them, hain zuzen ere, eta abesti hori eskuratzeko 
disko osoa erosi behar da. Zalantzarik gabe, eskaintza horregatik 
aurkeztu du Pink Floydek demanda: aukera ematen diolako 
bezeroari abesti solteak entzuteko edo egileek diskorako aukeratu 
zuten hurrenkerari jarraitu gabe entzuteko, eta, hartara, traizioa 
egiten zaio “osotasun artistikoari”.

Gertaerak oso ondo erakusten ditu musikaren kontsumoaren 
bilakaerari buruzko hainbat kontu. Lehenik, garbi dago euskarri 
fisikoak eragin ukaezina duela sormen-prozesuan: Pink Floydek 41 
minutuko musika konposatu zuen, LP baten neurri estandarra hori 
delako; ez bestegatik. Neurri arraroa da, baldin eta alderatzen 
badugu abesti herrikoien neurriarekin (laburragoak izan ohi dira), 
zuzenean egiten diren kontzertuekin (luzeagoak), diskoteka edo 
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tabernetan musika baliatzeko daukagun moduarekin (etengabe 
aldatuz); hau da, 41 minutu horiek ez dirudite erabilgarriak direnik 
musikaren kontsumoan hedatuen dauden praktika sozialetarako.

Bigarrenik, euskarriaren aukera teknikoak negozio-ereduaren 
mende daude; negozio-ereduak agintzen du praktika nolakoa 
izango den. CD batean hainbat LP bil badaitezke ere, EMIk 
jatorrizko LParen luzera berberarekin saldu zuen diskoa 80ko eta 
90eko hamarkadetan, horrela negozioari eusteko modua baitzuen. 
2003an, musika online jaisteko plataformak iritsi zirenean, ez zuen 
zalantzarik izan, eta banaka saldu zituen abestiak, horrekin etekin 
hobeak lortzen zituelako. Harrigarria bada ere, gaur egun, iTunesen 
solte eros ezin daitekeen disko bakarra (Us and Them) 70eko 
hamarkadan single batean argitaratutakoetako bat da; eta horrek 
pentsarazten du aukera horren atzean arrazoi ekonomikoa besterik 
ez dagoela: abestiak 7:49 minutu irauten du, eta hori luzetxo da, 
bizpahiru minutu iraun eta 1,29 euroan saltzen diren gainerakoekin 
konparatuz gero.

Azkenik, euskarrien eta negozio-ereduaren bilakaera dina-
mikoak arazo etikoak jartzen ditu mahai gainean. Ba al du 
eskubiderik Pink Floydek bere lana jatorrizko formatuan entzutera 
behartzeko? Ulergarria al da taldearen egoskortasuna, kontuan 
izanda 70eko hamarkadan bi single atera zituztela eta, orain ere, 
bilduma gisako CDetan bateko eta besteko abestiak txertatzen 
dituztela? Zilegi al da lan baten “osotasun fisikoa” zaintzeko 
eskatzea, jatorrizkoaren formatua eta euskarria desagertu badira eta 
gaur beste modu batean entzuten badugu? Horrek guztiak 
eztabaida zaharrak ekartzen ditu gogora: ea zilegi den zuri-beltzean 
egindako filmak koloreztatzea, edo Guernicaren edo Giocondaren 
zatiak erreproduzitu edo manipulatzea, karpeta bati azala jartzeko 
edo horma bat apaintzeko.

Zalantzarik gabe, aurki, antzeko egoerak sortuko dira ira-
kurketa eta idazketa elektronikoaren inguruan: idazle batek 200 
orrialdetik gorako eleberriak edo luzera horretako ipuin-sortak 
idazten jarraitu behar du, liburu bat errazen saltzeko neurria 
delako? Kaleratzeko erritmoak motela izaten jarraitu behar du, 
liburuaren argitalpen-prozesuari hala dagokiolako, nahiz eta 
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argitalpen digitala berehalakoa izan? Lanak letra huts izatera 
mugatu behar du, sareak bideo-, argazki- eta audio-estekak egiteko 
aukera eman arren? Egileek enpresen jarraibideei men egiten 
segitu behar dute, sareak irakurleekin harremanetan jartzeko 
baliabideak eskaini arren? Eta beste hainbat galdera…

Pasadizo horrek oso ondo erakusten du bereizi egin behar 
direla euskarria (ekoizpen-, merkataritza- eta negozio-prozesu 
jakin batzuk dituena) eta edukia (eta sormenaren eta erabileraren 
praktika zehatza). Ez dezagun ardoa botilekin nahas!, edo ardoa 
egiteko prozesua botilaratzearekin eta merkaturatzearekin. 
Honaino, botilez jardun dut; orain, ardoari helduko diot, hori baita 
benetan ona, eta guri interesatzen zaiguna.

ARDOAZ: ONLINE IRAKURRI ETA IDATZI

Idazketa-mota hau izendatzeko erabiltzen diren izendapen 
gehienek gehiago azpimarratzen dute botila (elektronikoa, 
digitala, birtuala, informatikoa, pantaila eta teklatuarekin), ardoa 
baino. Nire aburuz, irakurketa-mota horren alderdirik 
iraultzaileena “online” izatean datza; horrek esan nahi du, 
irakurtzean, milaka baliabiderekin gaudela konektatuta, eta 
testua modu sofistikatuagoan eta zeharo modu desberdinean 
irakurtzeko balia ditzakegula bitarteko horiek. Testua birtuala, 
multimodala edo hipertestuala izatea, edo pantailetan ikusi eta 
teklatu eta sagu bidez manipulatzea azaleko kontua da; eta erraz 
ikusten da hori, dokumentu digital bat konexiorik gabe edo 
sarera konektaturik (online) irakurtzean. Lehenengo kasuan, 
testua irakurri besterik ezin dezakegu egin; bigarrenean, esteka 
guztietara sartzeko aukera daukagu, eta testua prozesatzeko 
interesatzen zaigun beste edozein baliabide ere kontsulta 
dezakegu sarean. Lehenengo kasuan, ia paperean irakurtzea 
bezalaxe da… Bigarrenean, erabateko iraultza da: esteka 
bakoitzaren atzean, mundua.

Atal honetan, irakurketa-mota bakoitzaren alderdirik azpi-
marra garrienak aipatuko ditut:
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a) Solaskideen eta dokumentuen hazkunde esponentziala. 
Sarean, milioika pertsonarekin eta horien lan guztiekin 
(testu, irudi, audio eta bideoekin) konekta dezakegu. Han 
pilatzen da egunero alde guztietan argitaratzen den oro, 
guretzat dena (gure egunkariak, gure erakundeen 
webguneak, lagunen blogak eta gogokoen ditugun foroak) 
eta planetako gainerakoentzat dena. Sarea biblioteka eskerga 
batekin alderatzen bada ere, praktikan, sarea are handiagoa, 
mugaezinagoa, dinamikoagoa eta askotarikoagoa da.

 Bila gabiltzana topatzeko, “nabigatu egiten dugu” sarean: 
ahalik eta egokien formulatzen dugu bilatu beharrekoa 
(ondo aukeratuta hitz giltzarria, hizkuntza, formatua); 
bilatzaileak eskaintzen digun aukeretako bat baliatzen dugu 
(komatxoak, hitz-konbinaketak, hitzen bat saihesteko 
aukerak); aurkitutako emaitzak baloratu; eta, are zailagoa, 
guri zer interesatzen zaigun, hobekien datorkiguna hartzen 
dugu. Dokumentazio-ziklo hori, bestalde, biblioteka batean, 
telefono-gida batean edo esku-liburu batean erreferentzia 
bat kontsultatzea baino nabarmen konplexuagoa da. Sarean 
idazteko ere, gure ideiak koherentziaz idazteaz aparte, 
entzuleak aurkitu behar ditugu milioika internautaren artean; 
jakin egin behar da testua toki egokian “jartzen”, eta hitz 
giltzarriak erabiltzen hura etiketatzeko, irakurlegaiek erraz 
aurkitu dezaten.

b) Kalitate-iragazkirik eta kontrolik eza. Paperean argi-
taratzeko, kalitate-iragazki zorrotzak eta autoritateen 
kontrolak igaro behar dira. Biblioteka batean edo egunkari 
batean –printzipioz– ez dago gezurrik, ez faltsukeriarik; eta 
komunikabideetan eta kalean publizitate faltsua edo iragarki 
iruzurtiak jartzea debekatzen duten arauak ere badaude. 
Sarean, aldiz, zabor asko dago. Adierazpen-askatasunaren 
ondorio da: edozeinek bidal dezake mezu bat blog batera, 
foro batera edo sare sozial batera, kontrolak ez baitira hain 
zorrotzak. Ez dut uste hori kritikatzekoa denik edo horren 
kontra egin behar dugunik –oinarrizko eskubide demo-
kratiko bat inausiko baikenuke–; baina garbi dago sarean 
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ezin dugula irakurri eta idatzi, paperean irakurri eta idazten 
dugun modu berean. Sarean, denetarik dago: ikerketa 
zientifikoa eta ezjakinen iritziak; erakundeen informazioa 
eta publizitate komertziala; epaiketa moralak eta eztabaida 
politikoak; gertaera enpirikoak eta gogoeta filosofikoak; eta, 
horregatik, gaitzagoa da testu bat egiazkoa edo fidagarria 
den erabakitzea.

c) Eleaniztasuna eta hizkuntza-ugaritasuna, edo bigarren 
hizkuntza eta hizkuntza-barietate eta erregistroekiko 
harremana. Sarean, oso ohikoa da solaskide atzerritarrekin 
harremanetan egotea, eta hainbat hizkuntzatan irakurri eta 
idaztea. Erakunde askok, gaztelaniadunei erraztasunak 
emateko, gaztelania ere erabiltzen duten webgune 
eleanitzak eskaintzen dituzte, baina ohikoa da foro eta 
blogetan mezuak lingua francaren batean azaltzea, 
ingelesez, espainieraz, portugesez edo frantsesez. 
Gaztelaniazko bertsioa lortzeko online itzultzaileak erabili 
arren, programa horiek ez dira perfektuak, eta beharrezkoa 
da hizkuntzaren ezagupen praktikoa duen norbaitek 
gainbegiratzea bertsioa. Antzeko arazoak sor daitezke 
ingelesaren eta gaztelaniaren urruneko barietateen artean, 
mexikarrek, argentinarrek, kolonbiarrek eta espainiarrek 
topo egiten dutenean. Baliteke katalanaren edo euskararen 
gisako hizkuntza gutxituetako hiztunok, termino 
absolutuetan, garrantzi txikiago izatea; baina, aldi berean, 
sarea oso tresna indartsua da nork bere hizkuntza eta 
kultura planeta osorantz zabaltzeko. (Esaterako, nik 
etengabe egiten ditut iruzkinak katalanez Facebookeko 
nire profilean, nahiz eta sareko nire lagunak mundu 
guztikoak izan).

d) Dokumentuen kultur aniztasuna edo kultura-artekotasuna. 
Sarean, mundu guztiko komunitate, kultura, hizkuntza, erlijio 
edo ideologietako egileekin komunikatzen gara; horietako 
asko ez ditugu inondik inora ezagutzen, edo apur bat bakarrik, 
eta, hortaz, askoz ere zailagoa da horiek esaten dutena zer 
testuingurutan esaten duten jakitea eta ulertzea, gure 
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herritarrek edo gure hizkuntza-komunitate bereko 
pertsonek idazten dutena ulertzea baino. Interneten, askoz 
ere testu gehiago ditugu eskura; baina ulertzeko dugun 
gaitasuna, jakina, mugatua da: gure bizi-esperientziak, 
lehendik dugun ezagutzak eta gure kultur inguruak 
mugatzen dute.

 Txunditzeko modukoa da zer alde dagoen euskal herritar 
batek orain dela 50 urte eskura zituen testuen kopuruaren eta 
kalitatearen eta gaur egun izan ditzakeenen artean. 
Hegoaldeko euskaldun batek 1960an irakur zitzakeen 
dokumentu apurrak gizon zuri espainiar, katoliko eta 
frankistaren batek idatzitakoak izango ziren, zentsura 
gainditzea lortu zuten gaztelaniazko testuak. Heriotza-
-zigorrari buruzko ezer irakurriz gero, erraza zen zein 
testuinguru ideologikotakoa zen asmatzea. Aldiz, gaur egun, 
milioika dokumentu dauzkagu eskura, munduko edozein 
lekutako etnia, kultura, erlijio eta ideologiatako gizon-
-emakumeek idatzitakoak; Googlek heriotza-zigorrerako 
sailkaturiko milaka dokumentutan, denetariko jarrera eta 
posizionamenduak islatzen dira, egileen, testuinguruaren, 
hartzaileen eta helburuen arabera. Dokumentu horietan, 
ulermen-maila on samarra lortzea ikaragarri konplexua da, 
ezinezkoa, beharbada.

 Iritsi al gaitezke Haruki Murakamiren eleberriak, Tokion 
girotutakoak, japoniar batek bezala ulertzera? Iritsi al 
gaitezke Henning Mankellek polizia-eleberrietan egiten 
duen suediar gizartearen erretratu kritikoa ulertzera, sekula 
Suedian izan gabe? Jakina, mundu osoan arrakasta izan 
duten idazlan horien irakurleok lortzen dugun ulermen-
-maila asko aldatzen da lehendik egilearen eta pertsonaien 
kulturaz eta komunitateaz dugun ezagutzaren arabera. Eta 
mundu osoan ezagunak diren bi egile besterik ez dugu 
aipatu, oso ondo dakitenak atzerritar askorentzat idazten 
dutela; eta, gainera, eleberriak profesionalek itzuli zituzten, 
tokian tokiko irakurleei egokitzeko. Baina zer gertatzen da 
argeliar baten edo quebektar baten frantsesezko blog bat 
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irakurtzen dugunean? Txat batean ingeles batekin 
dihardugunean? Edo nigeriar baten post bati erantzuten 
diogunean?

e) Multimodalitatea, edo idazketan txertatzea irudiak 
(argazkiak, marrazkiak, eskemak), animazioa (bideoak), 
audioa (musika, hizketa) eta beste elementu batzuk 
(grafikoak, ikonoak, erreprodukzio birtualak, etab.). Ia ez 
dago testu “monomodalik”, hau da, ezagutza irudikatzeko 
aipatu ditugun modu horietako bakarra erabiltzen duen 
dokumenturik. Gaur egun, normalena da edozein mezuk 
esanahia adierazteko hainbat baliabide-mota nahastea, 
nahita. Pantailan, ukituak izan dituzten argazkiak 
analizatzen ditugu; helburu jakin batekin sortutako 
grafikoak interpretatzen ditugu, baita hitzak ilustratzeko 
marrazkiak ere; bideoak ikusten ditugu; eta idazlan bat 
osatzen duten audioak entzuten. Edozein webgune edo 
blogetan, testuak, argazkiak, grafikoak nahiz ikonoak 
txertatzen dira. Sare sozialek ikaragarri erraztu dituzte 
prozedurak, bideoak estekatzeko, argazkiak edo audioak 
esekitzeko, edo aurpegierak edo ikonoak erabiltzeko. 
Komikiek eta haur eta gazteentzako liburu marrazkidunek 
ere horrelako elementu bisualak erabiltzen dituzte, baina 
sareak biderkatu eta sofistikatu egiten ditu adierazpide-
-aukerak, nahiz eta erabiltzaile gehienok ez dugun horren 
inguruko hezkuntza formalik jaso.

f) Testuen arteko estekak (testuartekotasuna) eta testuen 
zatien artekoa (hipertestualitatea). Paper idatziak ere 
baditu erreferentziak egiteko baliabideak (aipua, 
bibliografia, oin-oharrak), testuen artean eta diskurtso 
bereko hainbat punturen artean erlazioak sortzeko, baina 
esteka elektronikoek (edo linkek) berebiziko aurrerapena 
ekarri dute; izan ere, testuen itxura ez ezik, horiek 
erabiltzeko modua ere aldatu baitute. Esteka elektro-
nikoekin, hautsi egiten da idazketaren linealtasuna, eta 
dokumentuak, nolabait, Julio Cortázarren Rayuela 
ospetsuaren egitura hartzen du: egilearen morrontzatik aske, 
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irakurleak berak aukeratzen du irakurketa-ibilbidea, eta une 
bakoitzean erabakitzen zer irakurri nahi duen eta zer ez. 
Egileak, bere aldetik, diskurtsoa “zatitu” egin behar du, eta 
zati batzuk beste batzuekin estekatu, hainbat ibilbide 
sortzeko eta, hartara, gero eta aberatsagoa den irakurle-
-sortaren arabera egokitzeko; gainera, idatzitakoa 
“ainguratu” egin behar du sarean lehendik dagoen testuen 
eta esteken bilbaduran, eta toki egokian ainguratu ere.

 Are gehiago: estekek dokumentu guztiak konektatzen 
dituzte elkarren artean, eta, horrela, hainbeste amestutako 
liburu borgianoa sortzen da, diskurtso guztiak txirikordatzen 
dituena, gure pantailen atzean ezkutaturik. Ez du zentzurik 
beste batzuek esandakoak hitzez hitz errepikatzeak; gure 
idazlanean estekak jar ditzakegu, eta irakurleak berehala 
eskuratuko ditu. Egile, irakurle, aipu edo jabetza inte-
lektualaren kontzeptuak nabarmen aldatu ditu Inter netek. 
Aurrerago, berriro helduko diot gai honi.

g) Genero elektronikoak, edo zer irakurtzen eta idazten 
dugun sarean. Internetek genero berriak sortu ditu; hasieran, 
papereko genero tradizionalen “itxura egiten zuten”; baina, 
pixkanaka, garapen teknologikoarekin batera, aldatuz joan 
dira. Lehen gutunak zirenak mezu elektroniko bihurtu dira; 
egunkari pertsonal zenbait, blog; eta telefono bidezko 
hainbat elkarrizketa, txat; baina genero berriak ere sortu 
dira, hala nola webguneak edo wikiak. Genero horiek izan 
daitezke sinkronikoak (solaskideen artean ia aldi bereko 
interakzioa eskatzen dutenak), hala nola txata eta online 
jokoak, edo asinkronikoak (aldi bereko interakzioa eskatzen 
ez dutenak), hala nola posta elektronikoa, webgunea, bloga 
edo wikia. Genero horiek oso modu dinamikoan baliatzen 
ditugu: oso denbora laburrean, informazio-webgunearen 
ordez bloga erabiltzen hasi gara; bloga utzi, eta sare sozial 
batean profil bat irekitzera pasatu gara; eta, gero, Twi-
tterrekin norbaiten nondik norakoak “jarraitzera” –nahiz eta 
genero bakoitzak eskaintzen dituen aukerak oso desberdinak 
izan–.
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h) Teknologizazioa, edo tresna letratu eta sofistikatuak 
irakurri eta idaztea. Dokumentu multimodalez aparte, sarean 
programa informatiko ugari aurki dezakegu, hala nola 
bilatzaileak (Google, Yahoo, Bing), datu-base ter-
minologikoak (Euskalterm), hiztegiak (Labayru, Zehazki, 
Elhuyar), zuzentzaileak (Xuxen) eta beste baliabide 
gramatikal batzuk (Euskara Institutuaren adizkitegi 
automatikoa, ELETeko deklinabide-programa), online 
itzultzaile automatikoak (Itzultzailea, Opentrad) edo testu-
-corpusak (Corpeus); eta tramankulu horiek guztiak (horiez 
guztiez) idatzi eta irakurtzen ditugu (dugu): hitz giltzarri bat 
bilatzen dugu, bilatzailea erabiliz; termino tekniko baten 
esanahia, datu-base batean, eta, itzulpena, hiztegi elebidun 
batean; pertsonaia baten biografia, Wikipedian begiratzen 
dugu; zuzentzaile ortografikoa pasatzen diogu zirriborro 
bati; itzultzaile automatiko batera jotzen dugu, frantsesez 
dagoen paragrafo bat ulertzeko, etab. Eta hori guztia, modu 
konbinatu batean, bata bestearen segidan eta egokiro egiten 
dugu, edozein leku eta unetan. Miragarria da. Eta, hala, 
globalizazioak berekin dakartzan zailtasun batzuk behintzat 
arintzen ditugu (eleaniztasuna eta kultura-artekotasuna, 
kasu).

 Baina ez da erraza. Baliabide horiek trebetasuna eta 
esperientzia eskatzen diote erabiltzaileari: ezagutu egin 
behar da baliabidea, eta sarean aurkitzeko gai izan; 
komandoak erabiltzen jakin; eta funtzioak, edukia eta 
mugak ezagutu. Gainera, baliabide horiek erabiltzeko 
ezinbestekoa da pantailan hainbat leiho irekitzen eta 
kudeatzen jakitea; batetik bestera aldatzea; edo atzeko 
planotik aurreko planora ekartzea eta alderantziz, testu 
bateko zatiak kopiatu eta bestean itsasteko, azkar eta arin, 
teklatua eta saguaren bi botoiak baliatuz; eta prozesu osoa 
pantailan kontrolatzea, begiratuarekin, aldi berean hainbat 
zeregin burutuz. Zaila benetan! Ukaezina da testu digitala 
indartsua dela, baina trebetasun-maila altua eta ezagutza 
bereziak behar dira erabili ahal izateko.
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i) Homogeneizazio fisikoa eta egoera-testuinguruak 
galtzea. Sarean, dokumentu guztiak dira antzekoak, bitak 
dituztelako osagai, eta bidimentsionalak direlako. 
Dokumentu horien artean, ez dago inolako alderik, formatu, 
tamaina, pisu, ukitu eta usainari dagokionez; entziklopedia-
liburuki potoloak, antzerkiko egitarauak, eskuz idatzitako 
oharrak, telefono-gidak edo graffitiak zituzten berezitasunak 
ezkutatu egin dira. Testu horiekin erabiltzen genituen leku-
-denborazko testuinguruak ere desagertu egin dira: 
entziklopedia uzteko apalategia; antzokiko besaulkia, 
egitaraua irakurtzeko; ispilua, post-ita erantsita duela; 
telefono-gida gordetzeko mahaitxoko tiradera, edo graffitia 
ezkutatzen duen komun publikoko atea. Sarean, testu horiek 
guztiek tamaina, pisu, ukitu eta usain berbera dute, eta 
edonon eta edonoiz irakurtzen eta idazten ditugu, beti 
pantaila aurrean. Lagun batekin txateatzen ari bagara ere, 
nazioarteko kontratu bat posta elektronikoaren bidez 
negoziatzen, txosten tekniko bat idazten, edo eleberri bat 
irakurtzen, beti leku berean gaude: pantaila aurrean. 
Askozaz ere ahalegin kognitibo handiagoa egin behar da 
irakurketa-egoera bakoitzean “sartzeko”, eta haren 
berezitasunei erreparatzeko.

j) Idazketaren dibertsifikazioa eta kode sinpletuen 
iritsiera. Sareak orain arte imajinaezinak ziren forma 
letratuak sortu ditu, hala nola idatzizko bat-bateko 
elkarrizketa (txata) edo ordenagailuko mezu arrunt bat 
(foroa, blog pertsonala). Horrela, bada, orain arte hizketak 
zuen aldakortasun-mailaren antzekoa lortu du idazketak: 
gaur egun, txateatu edo telefono bidez SMSak bidal-
tzerakoan, jan egiten ditugu puntuazio-zeinuak, ahoskatzen 
ez diren kontsonanteak eta zenbait bokal; foro batera post 
bat bidaltzerakoan, lagunarteko hizkera erabiltzen dugu, 
berba egiterakoan erabiltzen dugunaren antzekoa. Idazketa 
planifikatuaren eta bat-bateko hizketaren arteko muga, 
beraz, lausoagoa da; eta prosa ez da barietate estandar 
landurako soilik baliatzen. Horiek horrela, hartzailearen, 
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gaiaren eta komunikazio bakoitzaren xedearen araberako 
idazketaren aldaera desberdin horiek erabiltzen ikasi beharra 
daukagu –lehen hizketarekin ikasi genuen bezala, tokiko 
euskalkiko elkarrizketak hizkera estandarrean egin 
beharreko saio formalagoetatik bereizteko–. Gainera, sekula 
ez gara, orain bezala, hainbeste idazketa ez-estandarreko 
forma erabili beharrean gertatu, modu jarraitu eta etenik 
gabean, eta horrek areagotu egiten ditu hizkuntza-
-erregistroen eta -barietateen arteko interferentziak.

k) Web 2.0 eta idazle-egilearen heriotza. Sarean, gauza asko 
egiten ditugu: aldez aurretik idatzita dauden testuak kopiatu, 
eta beste nonbait itsatsi; bereizita zeuden elementuak 
estekatu; txat batean parte hartu; foro baten bidez, gure 
ikuspuntua milaka internautari helarazi; Wikipediako sarrera 
bat zuzendu, etab. Esan bezala, egile, jabego intelektual edo 
aipu gisako hitzek bestelako esanahia hartu dute; kontzeptu 
berriak sortu dira: blogari (elkarrekin lotutako blogen 
komunitate bateko egile, irakurle eta erabiltzailea) edo 
remix (dokumentu bat testuinguru berri batean “kopiatu eta 
itsastea”, beste zerbaitetarako eta beste hartzaile 
batzuentzat). Seguruenik, askoz ere nabarmenagoa da, orain, 
tradizioa ez den oro plagio dela dioen esaera. Metaforei 
dagokienez, egilea, ezkutuko frankotiratzaile edo 
idatzizkoen oihanean dabilen tigre bakarti izateari utzi, eta 
erle langile izatera pasatu da, bere lanarekin Web 2.0 
erlauntza eraikitzen laguntzen duena. Dagoen lekuan 
dagoela, erle hori beti dago erlauntzera konektatuta, 
ordenagailu eramangarriarekin edo telefono mugikorrarekin, 
eta bizitza ematen du komunitatearen proiektua garatzeko.

 Irakurtzea eta idaztea modu bereiztezinean txirikordatuta 
daude. Sarean, askoz ere zailagoa da irakurle handia eta ez 
beste ezer izatea, asko irakurtzen zuen –eta, horregatik, 
“ikasitzat” hartzen den– jende asko oraintsu arte izan den 
bezala, nahiz eta sekula lerro bat bera ere ez idatzi. Web 2.0k 
internauta aktiboak behar ditu, erlauntza handitzen joateko 
edukiak sortuko dituztenak. Netiketa nahiko kritikoa izan da 
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kuxkuxero edo ikusmiratzaileekin (lurker-ak), nagiekin eta 
apenas laguntzen dutenekin (idler-ak), eta ganora gabeko 
mezuak bidaltzen dituztenekin (smurfak eta smurftxoak); hau 
da, erlauntzari ezer ematen ez diotenekin, gainerakoek sortzen 
dutena irakurri eta entzun besterik egiten ez dutenekin. Dena 
dela, zenbait azterlanen arabera, berrikusi egin beharko 
litzateke balorazio agian aprioristiko hori, zeren eta 
komunitate birtualetan “parte-hartzaile pasiboak” entzule 
baitira aktiboentzat eta beren presentzia hutsak lagundu egiten 
baitu taldeari zentzua ematen –eta egia da, gainera, 
“pasibotasun” hori larriagoa dela komunitate eta lan-mota 
batzuetan beste batzuetan baino (Murua 2006 eta 2007)–.

Laburbilduz, alde handia dago, online, sarean konektaturik 
irakurri eta idatzi, ala paperean irakurri eta idatzi. Nahiz eta aditz 
berberak erabili, jarduera kognitibo, linguistiko eta sozial 
desberdinak dira, eta zeregin horiek paperean eta liburuetan 
irakurtzeko eta idaztekoez bestelako baliabideak eta praktikak 
eskatzen dituzte. Jakina, Internet iristeak ez du liburuen amaiera 
ekarriko; Internet gehitu egin zaie liburuei. Dibertsifikatu egin dira 
tramankulu letratuak, eta irakurketaren erabilera eta funtzioak. Gaur, 
irakurle eta idazle onen arteko desberdintasunak ugariagoak dira, 
lanerako modu desberdin gehiago daude, eta antzekotasun gutxiago 
dago irakurle ikasien artean, orain dela 50 urte baino. Gaur, atzo 
baino gehiago irakurri eta idazten dugu, eta nekezagoa da irakurri eta 
idaztea –nahiz eta, itxura batean, bestelakorik iruditu–.

ONDO BOTILARATUTAKOAK: EPILOGOA

Mundu aldakor batean bizi gara, beraz, eta botilak nahiz ardoa 
etengabe ari dira dastaketa-forma berriak sortzen. Amaitzeko, eta 
aurrera begirako azken solas gisa, ikus ditzagun hiru kasu:

1. Recercat edo Dipòsit de la Recerca de Catalunya7 Kata-
luniako unibertsitateek eta ikerketa-zentroek sortutako 

7. Recercat: http://www.recercat.net/?locale=ca
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dokumentu digitalen “biltegi kooperatibo bat” da, doakoa, 
behin-behineko testuak, biltzarretarako komunikazioak, 
ikerketa-txostenak, lan-dokumentuak, ikasketa-amaierako 
proiektuak nahiz memoria teknikoak biltzen dituena. 
Webgunean bertan esaten denez (2010-7-28), gaur egun, 
22.574 dokumentu dauzka, PDFn, eta, guztira, 1.071.216 
kontsulta jaso ditu. Zientziak berehala egin du Interneterako 
migrazioa, ez baitauka zentzurik, ikerketak aurrera hain 
bizkor egiten duelarik, liburu bat, buletin bat edo akta 
batzuk paperean noiz argitaratuko zain egoteak. Agian, 
unibertsitateetako liburutegietan jarraituko dute aldizkari 
garrantzitsuenen edo ikasleek gehien erabiltzen dituzten 
eskuliburuen ale fisiko bana gordetzen; baina zientzialariok 
berehala hasi gara, geure lanak zabaltzeko, horrelako 
biltegietara jotzen, askoz ere operatiboagoa (samur, 
eskuragarri, merke eta bizkorragoa) baita, eta dokumentu-
-mota guztietarako balio baitu (luzera ezberdin eta ikerketa-
-prozesuaren zenbait fasetarako: proiektu, lan-dokumentu 
nahiz behin-behineko testuetarako).

2. Lainformación.comek, 2010-7-28an (16:58an), esan zuen 
Kataluniako Parlamentuak zezenketak debekatzea onartu 
zuela, eta, sarrera horren barruan, denbora errealean 
bidalitako hainbat mezu labur argitaratu zituen, kro nologikoki 
antolatuta, Parlamentuko saioaren garapenari buruz; 56 esteka 
ere txertatu zituen, albiste horri buruz beste komunikabide 
batzuek beren edizio digitaletan eskainitako jarraipena 
egiteko (rtve.es, diariodemallorca.es, gentedigital.es, 
elperiodicomediterraneo.com, lavozdeasturias.es, noticias.
terra.es, marca.com, laverdad.es, elperiodico deextremadura.
com, laopiniondemurcia.es, laopinionde granada.es, que.es, 
lavozdigital.es, larazon.es, lavanguardia.es), eta, zenbait 
kasutan, sarrera batekin baino gehiagorekin. Horretaz aparte, 
Lainformacióneko erredakzio-taldeak berak landutako 
sarrerak ere paratu zituen webgunean, eta iruzkinak egiteko 
eta beste irakurle batzuen iruzkinak irakurtzeko aukera 
ematen zuen. Komunikabide hori kaleratzen duen Factoría 
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Diximedia Digitaleko zuzendari Jorge Martín-Luengo 
Cascónen esanetan8: “Kalitatezko komunikabide bat da, 
zorrotza, berritzailea eta independentea. Eduki propioak 
ekoitzi nahi ditugu, eta kontatzeko modu berriak sortu, bideoa 
eta infografia animatua funtsezko elementu gisa hartuta. Eta, 
horretarako, erredakzio-talde garrantzitsu bat osatu dugu, eta 
erredakzioa errutinazko eginkizunetatik liberatzeko 
automatismoak baliatzen ditugu”. Webguneak “bilatzaile 
semantiko bat” erabiltzen du, robot bat, gaztelaniazko 
1.800dik gora iturri analizatzen dituena, denbora errealean, 
albisteak, sortu ahala, lokalizatu, katalogatu eta antolatzeko, 
arestiko adibidean azaldu legez.

 Kazetaritza dugu beste sektore bat, azkar-azkar doana eta 
sarearen eragin gupidagabea nozitzen ari dena. Oso 
hilabete gutxitan, egunkari nabarmenenak azalean bideoak 
txertatzen hasi dira; albiste baten jatorrizko testuak 
eskaintzen (Konstituzio Epaitegiak Kataluniako Estatutuari 
buruz onartutako epaia, Garzónen kontrako autoa); mundu 
osoko irakurleen txioak denbora errealean jasotzen 
(Espainiako futbol-selekzioaren garaipena mundu-mailako 
txapelketan), etab. Lainformación.com etorkizuneko 
hedabide baten adibide ona izan daiteke: online bertsioa 
besterik ez du; denbora errealean informatzen du; eta ondo 
ulertu du informazioaren ikuspegi desberdinak jaso nahi 
dituela irakurleak (baliabide profesionalak, baina baita 
iritzi pertsonalak ere), eta, horregatik, gertaeraren eta 
herritarren arteko “bitartekari” gisa jarduten du; hau da, 
unean uneko kazetaritza-ekoizpena analizatu, iragazi, 
antolatu, eta irakurleari eskaintzen dio, haren beharren 
arabera moldatuta.

8. Ikus I Jornada profesional del Instituto Cervantes y SEDIC: Lenguajes y 
gestión de la información. http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_
espanol/para_bibliotecarios/jornada_ic_sedic/jornada_ic_sedic.htm
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3. Legalsolo.comek9 (webgunea 2009an sortu zen, Euskadin) 
doan informatzen du lege-kontuen inguruan; eta herritarren, 
eta legelari eta juristen komunitatearen arteko bitar-
tekaritzaren oso adibide ona dugu. Atari horrek legeak, 
epaiak eta sarean dauden legelarien blogak (hizkera 
arruntagoan idatzitakoak) indexatzen ditu, tresna auto-
matikoak eta thesaurus kontrolatu bat baliatuz. Bestetik, 
irakurle ezikasiok sarean informazioa bilatzeko erabili ohi 
ditugun bilaketa-moldeak identifikatzen ditu Legalsolok 
(hau da, zer hitz idazten dugun Googlen, nola nabigatzen 
dugun emaitzetan barna, etab.), eta, gero, molde horien eta 
aurretik duen thesaurusaren arteko konexioak ezartzen ditu. 
Hartara, inork Legalsoloren bilatzailean (gaztelaniaz 
dagoenez) pareja de hecho idazten badu, sistemak 
(identifikaturik dituen bilaketa-moldeen arabera), 
seguruenik, bilatzen ari dena aurkeztuko dio, esan nahi baita 
unión de hecho, convivencia marital edo pareja estable, 
horiek baitira thesaurusak berez jasota dituen terminoak. Era 
berean, puntu bidezko karneta kaleko esapidea idatzita, 
bide-segurtasun, gida-baimen edo puntu-galera etiketa 
daraman edukia erakutsiko digu, eta, gainera, Trafiko 
Zuzendaritza Nagusiaren zein abokatu adituen web-
guneetarako estekak eskainiko.

 Nahiz eta, beharbada, Justizia izan paperari gehien lotutako 
arloetako bat, ekimen horrek modu miresgarrian konpontzen 
du aspaldiko arazo bat, Internetekin eta informazio berezitua 
eskuragarri izatearekin are garrantzitsuagoa bihurtu dena: 
herritarrak –demokrazia batean bizi garenez– informazio 
guztia eskuratzeko modua izan behar du, baina ez ditu oso 
teknikoak diren dokumentuak ulertzen, adituen arlokoak 
baitira, eta, horregatik, ezinbestekoa da bi mutur horien 
artean zubiak eraikitzea.

9. Ikus, baita ere, I Jornada Profesional del Instituto Cervantes y SEDIC: 
Lenguajes y gestión de la información. Eskerrak eman nahi dizkiot Luis García 
Reyesi, hemen aipatzen baititut haren aurkezpenean erabilitako adibide batzuk. 
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Praktika onen hiru adibide horiek konponbide batzuk erakusten 
dituzte irakurketa elektronikoaren eta baliabide teknologikoen 
aukerak aprobetxatzeko. Espero dezagun etorkizunean ardo 
beretik, eta are mahats hobe eta askotarikoez egindakoetatik, 
edaten jarraitu ahal izatea, modu funtzional, osasungarri eta 
ederrean ontziratuta. Hala izan bedi.





103

5. IRAKURKETA-KLASE ON BAT10

Askotan galdetu izan didate zer den irakurketa-klase on bat. 
“Bada, –erantzuten dut nik–, hori azalduta dago; curriculum 
ofizialek azaltzen dute, hizkuntza-komunikaziorako gaitasun 
oinarrizkoen zerrendak, testuliburuek (Hizkuntzakoak, baina 
baita Geografia edo Fisikakoek ere) eta irakurketa-ariketek, 
aukeratzen dituzten testu-sortak, haur eta gaztetxoentzako 
literatura-kanonaren gaineko eztabaidak, eskolako bibliotekaren 
antolaketa eta dinamizazioak, edo psikopedagogiako esku-
liburuek”. Horrek guztiak nahikoa izan behar luke; baina, 
erantzun horrek zer-nolako etsipena sorrarazten duen ikusita, 
badirudi ez dela aski. Pentsatzen dut irakasleak beste iruzkin-
-motaren bat espero duela: xehetasun gehiago, klase batek nola 
funtzionatzen duen, ikasleak zer egiten duen, irakasleak nola 
jokatzen duen ulertzeko. Ikus dezagun ea metafora honekin ezer 
argitzen dugun gaiaren inguruan.

10. Kapitulu gisa argitaratu zen, izenburu berarekin, Mercedes Caballud 
Albiac-ek koordinatzen duen Pan de lectura del Gobierno de Aragón aldizkarian. 
Zaragoza: Gobierno de Aragón. 36-41. ISBN: 978-84-8380-268-7. Tokion, Sophia 
Unibertsitateko Europar Institutuak argitaratutako Leer para Sophia alean ere 
argitaratu zen, izenburu berarekin. Kultura Hispanikoaren saila, 17, 2009. ISBN: 
978-4-921193-18-8. 
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MARRAZKETA LINEALA

Batxilergoan nengoela, marrazketa linealeko bi irakasle izan 
nituen. Lehenengo urtean, Ralló jauna, aditu nagusitxoa, txaketa, 
gorbata eta alkandora zuriz jantzia. Eskolako garaian lerro eta 
figura geometrikoak –gero eta konplexuagoak– marrazten genituen 
orri zenbakitu batzuetan; lehenengo, arkatzez, eta, gero, tintaz 
(Rotring ospetsu haiekin). Rallók arbelean kopiatzen zuen lamina 
bakoitza, eta neurriak milimetrotan ematen zituen; guk, idazmahai 
aurrean, isilik, datuak kopiatu, eta azalpenak entzuten genituen. 
Eskolan eta etxean egiten genuen lan.

Hurrengo eskolan, bakoitzak bere orria entregatu, eta 
irakasleak nota jartzen zion: Oso ondo, Ondo, Nahikoa edo Gaizki 
(notak gaztelaniaz jartzen zituen irakasleak, nahiz eta eskola eta 
elkarrizketa katalanez izan); gainera, gaizki marraztutako 
elementuak arkatzez markatzen zituen, biribiltxo bat eginda. 
Eskola lasaia zen, praktikoa, guztiok espero genuenarekiko 
koherentea, eta gehientsuenok nota ona ateratzen genuen.

Hurrengo urtean, Josep Vernis pintorea izan genuen irakasle; 
burusoila eta bizarduna, bakero eta jertse beltza jantzita ibiltzen 
zen. Aitortu zigun marrazketa-orriak ez zituela gustuko, eta azaldu 
zigun landetxe bat zeukala, eta eskailera kiribila egin beharra 
zegoela bi solairuak lotzeko: eskema moduko marrazki bat egin 
zuen arbelean, benetako neurriak idatzi zituen (sabaiaren garaiera, 
eskailera hartuko zuen zuloaren diametroa, lehenengo maila non 
jarri behar zen, etab.), eta eskatu zigun eskaileraren krokis bat 
marrazteko arkatzez. Bagenuen taldean lan egitea, eta batak 
besteari laguntzea, baina bakoitzak bere marrazki propioa aurkeztu 
behar zuen. Galdera zehatzei erantzungo omen zien, baina ez omen 
zuen besterik ezer azalduko. Isildu, eta lanean hasteko esan zigun.

Zur eta lur geratu ginen… Ez genekien zer egin, ezta nola ere. 
Norbaitek eskailera kiribil baten gutxi gorabeherako zirriborro bat 
egin zuen, eta besteok kopiatu egin genuen. Beste ikaskide bat 
konturatu zen desproportzionatuta zegoela: beharrezkoa zen neurri 
zehatz proportzionalak kalkulatzea, datu errealetan oinarrituta; 
zenbaki-zaleak neurriak kalkulatzen hasi ziren, eta gero denok 
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erabili genituen datu horiek. Pix-
kanaka, aurrera egin genuen, saia-
kuntza eta erro reen bidez, eta guztiok 
parte hartuta. Bai eskolan, bai geure 
kontura, egiten genuen lan. Vernisek 
solasean eta xehe tasunak emanez 
eran tzuten zien gure kon tsultei. 
Handik bi astera, guztiok antzeko 
zirriborroa aurkeztu genuen, baina 
zehaztasun eta kalitate des berdi-
nekoak.

Dinamika horri eutsiz, eskailera 
beraren beste marrazki batzuk etorri 
ziren, konplexuagoak: aurretiko bista 
eta profila, cavalieri perspektiba eta 
perspektiba isometrikoa. Vernisek 
ari  ketaren berri  ematen zuen, 
oinarrizko kontzeptuak labur-labur 
azaltzen zituen arbelean eskai-
lerarekin berarekin, eta, ondoren, 
guk, neurri zehatzak kalkulatu, eta 

arkatzez eta tintaz egiten genituen marrazkiok. Bakoitzak bere lana 
zuen arren, lagundu egiten genion elkarri. Konparazio batera, 
ikasle bat ohartu zen ez genuela burdinazko mailen lodiera kontuan 
hartu ordura arte, eta, beraz, irudiak milimetro bat gehiago izan 
behar zuen zenbait lekutan…

Ikasturte zaila izan zen. Ez geunden horrela lan egitera 
ohituta, eta galduta ibili ginen. Vernisek nota txarrak jarri zizkien 
gure lanei, eta horrek are gehiago nahasi gintuen. Geroago, puntu 
bana igo zigun nota, inork “gutxiegi” ez izateko; baina ikaskide 
batzuek negar ere egin zuten. Zalantzarik gabe, bigarren ikasturte 
horretan askoz ere gehiago ikasi genuen –adibidean ikus 
daitekeen bezala–.

Hogeita hamar urte geroago, gehiago oroitzen naiz Vernisen 
ikastaldiarekin Rallórenarekin baino; jakina. Gogoan ditut 
cavalieri eta isometriko terminoak, marrazkiak gordeta dauzkat, 
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eta maitasun handia diot pintoreari. Haren eskola-proposamenak 
“eskola-proiektuaren” edo “eskola-atazaren” elementu asko ditu. 
Aldiz, Rallóren proposamenak irakaskuntza programatuaren kutsua 
du, zerbaitetan zehaztasunez entrenatzearena, alegia. Baina uste 
dut biak direla onak, eta biek dituztela elementu positiboak. Azter 
ditzagun xehetasunak.

ZERTAN DATOZ BAT?

Nire ustez, Vernisen eta Rallóren eskolek, biek zituzten 
heziketa-praktika onaren hainbat ezaugarri, irakurketaren 
irakaskuntzari aplikatzeko modukoak direnak:

1. Jarduera aktiboak. Ikastaldiaren ardatz nagusia jarduera 
praktikoek osatzen dute; ikasleek modu aktiboan burutu 
beharreko eginkizunek. Eskola-orduen zatirik handiena –eta 
eskolatik kanpo ere bai– laminak edo proiektuak marrazteko 
da. Ikasi, gauzak eginez ikasten da, prozedurak edo 
trebetasunak garatuz, mundu errealarekiko interakzioaren 
bidez eta benetako praktikaren bidez.

 Era berean, uste dut jarduera aktiboei eman behar zaiela 
lehentasuna irakurketaren irakaskuntzan. Irakurtzeko modu 
desberdinak lan ditzakegu; testu laburren irakurketa 
intentsiboko zereginak egin ditzakegu: irakasleak testua 
aurkeztu, eta irakurri aurreko galdera batzuk egiten ditu; 
gero helburuen berri ematen du (idazlearen asmoa zein den 
argitu, paragrafoak antolatu, hutsuneak bete, etab); ikasleek 
testua irakurtzen dute, isilik; eta, binaka edo hirunaka, 
iritziak trukatzen dituzte; eta, ondoren, talde osoak 
eztabaidatzen du, etab. Irakurketa estentsiboko jarduerak ere 
egin daitezke: ikasleek eskolan azal dezakete zer iruditzen 
zaien bibliotekan edo etxean irakurtzen ari diren eleberri 
luzea. Orobat, irakurketa ozena, adierazkorra, antzezlan 
itxurakoa, taldekakoa praktikatu dezakegu; lan egin 
dezakegu webquest-ekin eta Internetekin; online dauden 
egunkariak kontsultatzea bultzatu, eta abar.
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2. Jarduera egokiak. Rallók eta Vernisek proposatzen 
zituzten ariketak bat zetozen Marrazketa Linealeko 
klasearen helburuekin. Zenbait desberdintasun gorabehera 
–geroago aztertuko ditugu–, beren klaseek aukera ematen 
zuten eskola-curriculumeko prozedurak eta edukiak 
garatzeko.

 Irakurtzeko jarduerek eskakizun hori ere bete behar dute, 
jakina. Testu eta zeregin egokiak aukeratzean datza 
zailtasuna, zeren eta ezinezkoa baita eskolara ekartzea 
kaleko irakurketa-praktiken aniztasun agorrezina. Lehen-
tasuna, testu akademikoek (eskuliburu, entziklopedia, 
apunte, berri laburrek) eta haur eta gazteentzako literaturak 
(baita helduentzakoak ere, tituluak ondo aukeratuta) dutela 
onartuta arren, bestelako adierazpenetarako ere lekua utzi 
beharra dago, hala nola kazetaritzarako, publizitaterako, 
gure egunerokoa gobernatzen duten arau eta jarrai-
bideetarako, etab. Internetek eskaintzen dituen genero 
elektronikoek ere berebiziko garrantzia dute, eta ez litzateke 
horrelakorik falta behar.

3. Irakasle- eta ikasle-rolak. Irakasleak gutxi hitz egiten du; 
ikaslearen lana antolatzen du, ikaslea baita protagonista 
nagusia eskolan. Rallók nahiz Vernisek gutxi hitz egiten 
zuten: minutu gutxi batzuk jardueraren berri emateko eta 
oinarrizko kontzeptuak azaltzeko, banakako galderei 
erantzun, eta kito. Ikasleak, ordea, beti aktibo daude, 
jarraibideei adi edo zeregina burutzen.

 Irakurketa-eskolak ez luke desberdina izan behar. 
Irakaslearen egitekoek (taldea antolatu, testuak ekarri, 
horien berri eman, jarduera egiteko jarraibideak azaldu, 
zalantzak argitu) gutxi hitz egitea eskatzen dute, behar-
-beharrezkoa dena besterik ez. Ikasleak irakurtzeko edo 
ikaskideekin testuari buruz jarduteko balia dezake 
irakasleak hizketan ematen ez duen denbora. Irakaslea 
talde osoarentzat mintzo denean, ikaslea isilik eta entzuten 
dago. Hori ere jarduera aktiboa da, baina ez da komeni 
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gehiegi baliatzea: ikerketa psikolinguistikoaren arabera, 
oso laburra da bakarkako solasaldi bat entzuten adi 
egoteko daukagun ahalmena, minutu gutxi batzuk besterik 
ez. Gure arreta burtsako grafikoaren bihurgunearen 
antzekoa da, gora eta behera egiten du: minutu batzuetan 
erne egoten gara, gero gogoak beste norabait alde egiten 
du pixka batean, atzera itzuli egiten gara, etab. Eskolan 
asko hitz egiten badugu, gure ikasleek deskonektatzeko 
arriskua daukagu; beren gorputzak idazmahaian uztekoa, 
entzuten baleude bezala, gogoa beste nonbait duten 
bitartean. Hala gertatzen bada, eskola horrek ez du 
ezertarako balio.

4. Ebaluazio jarraitua eta banakako zuzenketa. Bi 
ikastaldietan, ikaslearen azken nota lamina edo marrazki 
bakoitzean ateratako noten batura edo batez bestekoa zen. 
Ez zegoen ikasturte-amaierako azterketarik, eta Vernisek eta 
Rallók, biek zituzten ikasleen lan guztiak; nota jarri, eta 
akatsak azaltzen zituzten, marka grafikoekin edo ahoz 
egindako azalpenekin. Gainera, Vernisen ikastaldian 
egindako talde-lanak berdinen arteko prestakuntza-trukea 
errazten zuen. Oro har, ebaluazio formatiboaren adibide 
onak ditugu.

 Irakurketa-eskolak antzekoa behar luke izan. Arreta 
bereziki ebaluazio formatiboan jarrita, ikasle bakoitzak 
eskolan testu bakoitzarekin egiten duen irakurketa-
-praktikari erreparatzen zaio: modua egitea bere iritzia 
ikaskideenarekin konpara dezan; testuaren zati esan-
guratsuenak berriro irakur ditzan, eta bere hipotesia 
berretsi, eta, gero, irakasleak nola interpretatu duen entzun. 
Hona ebaluazio-mota hori errazten duten zenbait elementu: 
zereginak burutzeko, ikasleak binaka edo hirunaka 
antolatzea; ikasleei berriro irakurtzeko aukera ematea, 
jardueren erantzunak berretsi ditzaten; erantzun irekiko 
eginkizunak jartzea, eztabaidarako aukera sortzeko; eta 
ikasle-taldeen lana gidatzea, irakasleak bakoitzarekin 
banaka hitz egin ahal izan dezan.
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ZERTAN EZ DATOZ BAT?

Zenbait antzekotasun gorabehera, Rallóren eta Vernisen 
eskolen artean desberdintasun nabarmenak zeuden, eta 
desberdintasun horiek erakusten digute, neurri batean, zer den 
heziketa-praktika on bat eta orobat, irakurketa-eskola on bat:

1. Marrazki-orriak edo proiektua. Rallóren marrazki-orriek 
zailtasun teknikoaren logikari jarraitzen zioten: lerro zuzen 
eta forma sinpleekin hasi, eta kurba eta figura geo-
metrikoetara igarotzen ziren. Marrazki-orri bakoitza 
independentea zen; ez zeukan zerikusirik ez aurrekoarekin, 
ez ondorengoarekin, eta ez inolako loturarik ere errea-
litatearekin. Entrenamendu mekanikoa eta dizi pli nazkoa 
zen; eskola barrurako lan bat.

 Vernisen marrazkiak proiektu global baten zati ziren: 
eskailera kiribil bat eraikitzea, benetako etxe baterako. 
Marrazki bakoitza (hasierako zirriborroa, oin-planoa eta 
altxaera, cavalieri perspektiba, etab.) proiektua burutzeko 
etapa bati zegokion (horien atzetik maketa bat, aurrekontua, 
etab. etor zitezkeen). Marrazki teknikoa guztiz lotuta zegoen 
errealitatearekin, jendearen beharrekin, arkitekturarekin; 
gainera, diziplina arteko ikuspegia ere hartzen zuen: 
proportzioak kalkulatu behar ziren (Matematikak), eta 
materialen erresistentzia kontuan izan (Fisika). Zalantzarik 
gabe, ikastaldi horrek zentzu handiagoa zuen ikasleontzat, 
gure errealitateko hainbat alderdirekin lotu baikenezakeen 
(esaterako, ikasturte hartan zehar, eta, gero ere, nahiko 
luzaroan, beste modu batera begiratzen nien eskailera 
kiribilei).

 Era berean, hizkuntzako eskolan bi motatako irakurketa-
-praktikak izan ohi ditugu: batetik, irakurketa baliagarri eta 
praktikoak, baina gainerakoarekin zerikusirik ez dutenak 
(Rallóren marrazki-orriak bezala); eta, bestetik, proiektu 
zabalagoekin lotutako atazak (Vernisen eskailera 
kiribilaren antzerakoak). Askotariko proiektuak antola 
ditzakegu (egunkari bat idaztea, irrati-programa bat 
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taxutzea, Wiki pediarako sarrera bat moldatzea gure herriari 
buruz, ikasturte-amaierarako bidaia bat prestatzea, Lite-
raturari buruzko sinposio bat antolatzea, etab.), ikasleak 
nolabait behartzeko denetariko liburuak irakurtzera, beste 
modu batera irakurtzera eta beste helburu batzuk betetzeko 
irakurtzera. Horrela, ikasleak beste zentzu bat aurkitzen dio 
irakurtzeari, ulertzen ikasteaz aparte, konturatzen baita 
testu batzuk besteekin erlazionatuta daudela eta, irakurketa 
bera, gainerako praktika sozialekin.

2. Bakarkako lana edo lan kooperatiboa. Rallóren 
ikastaldian, lan guztia bakarka egitekoa zen: ikasle 
bakoitzak bakarrik egiten zuen lana; marrazki-orria egin, eta 
irakasleak zuzenean jartzen zion nota. Ez zegoen galarazita 
hitz egitea, baina irakasleak bakarka eta isilik lan egitea 
bultzatzen zuen. Vernisen eskoletan, asko hitz egiten zen: 
marrazkiak bakarka egiten bagenituen ere, elkarrekin lan 
egiten genuen proportzioak kalkulatzen, arazo tekniko 
txikiak konpontzen, lankideen marrazkiak baloratzen 
irakasleak ebaluatu aurretik, etab. Naturala eta antolatu 
gabekoa zen lankidetza: Vernisek ez zuen talderik sortu, ez 
zituen ikasleak elkarlanean jarduteko hezi, eta jarduera 
berezirik ere ez zuen diseinatu taldean lan egiteko.

 Agian, horrek erakusten du hobekien urteak nola pasa diren 
–edo hori nahi nuke nik, behintzat!–. Hirurogeita hamarreko 
hamarkadan, lankidetza hitza ez zen existitzen; eskolak 
bakarkako heziketa bultzatzen zuen, eta oso ariketa gutxi 
egiten ziren taldeka. Gaur egun, berriz, curriculumeko 
elementu eta proposamen metodologiko askotan, 
oinarrizkoen artean azaltzen da hitz hori. Era berean, 
irakurketa-eskolak Vernisen adibideak baino askoz ere 
gehiago susta dezake lankidetza. Irakurtzearen elementu 
batzuk bakarkakoak dira (eskolan testu labur bat prozesatu, 
etxean liburu bat irakurri) eta beste batzuk kooperatiboak 
(ariketa baten erantzunak erkatu, testuen interpretazioari 
buruzko ideiez jardun besteekin, zer irakurri gomendatu 
lagunari, etab.), eta komeni da eskolan azken horiek 
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bultzatzea. Gainera, hizketa funtsezko tresna da irakurle eta 
ikasleen gogoan sartzeko, eta ulermen eta interpretaziorako 
bidea erakusteko.

3. Ahozko zuzenketa eta idatzizkoa. Rallók ikur grafikoen 
bidez adierazten zituen zuzenketak laminetan; eta Vernisek, 
berriz, hitzez esaten zituen esan beharrekoak, eskolan, 
bakarka edo taldeka. Bi prozedurak bateragarriak dira, nahiz 
eta argi dagoen lan baten ñabardurak, iruzkinak eta 
balorazioa hitzez esanda ikasleak askoz ere gehiago ikasten 
duela eta hobeto ulertzen duela, zenbaki edo nota huts 
batekin baino.

 Irakurketa-eskolan bi prozedurak balia daitezke, nahiz eta 
ahozko zuzenketa askoz ere hezitzaileagoa izan idatzizkoa 
baino. Beste irakurle batekin hitz egiten duenean, ikasleak 
ez ditu bere irudipenak bestearenekin konparatzen soilik: 
bere intuizioak hitzez adierazteko eta irakurketak piztu 
dizkion sentsazioak hitzen bidez mamitzeko aukera ematen 
dion solaskide bat dauka aurrean. Ahozko zuzenketaz 
dihardugunean, ikasleek egindako irakurketa (ulermena, 
ahozkotasuna, erantzunak) beste irakurle batzuek –irakasle 
nahiz ikaskideek– egindakoekin erkatzeko aukera ematen 
duten ekintza guztiez ari gara. Irakurritakoa ulertu duen 
jakiteko, idatziz egiten diren ariketak (gurutzeak jarri, 
hutsuneak bete, zatiak antolatu), ikasleak bakarrik eta isilik 
egiten dituenak, erabilgarriak dira trebetasunak neurtzeko, 
baina ez lukete izan behar eskolaren ardatz.

EPILOGOA

Gogoko dut irakurketa-eskola marrazketa linealaren ikas-
ketarekin alderatzea. Antzeko beste metafora bat, beste batzuetan 
erabili dudana, soinketako eskolarena da. Bietan, ideia bera da 
nagusi: jarduera, praktika behar dela; hots, eginez ikasten dela. 
Inork ezin du imajinatu soinketako eskola on bat, ikasle guztiak 
idazmahai aurrean eserita daudela, irakasleak zer esaten duen 
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entzuten; ezta marrazketa linealekorik ere, ikasleek irakasleak 
esandakoak entzun eta idatzi besterik egiten ez dutena, ezer 
marraztu gabe. Bietan pentsatzen da ikasleek praktikatu egin behar 
dutela, ez dutela, besterik gabe, beren kasa ikasten, berez 
irudikatzea; irakasleak bidea erakutsi behar diela, nola egin 
erakutsi, eta saiakuntzak eta ekinaldiak zuzendu.

Tamalez, oraindik ere posible da imajinatzea denbora gehiena, 
ezer irakurri gabe, irakasleari entzuten eta apunteak hartzen ematen 
diren irakurketa-eskolak. Jakina, irakurketa-eskola gutxi dago: 
eskolak, berez, gaztelania, historia, geografia edo matematikakoak 
izan ohi dira (gogoan izan zenbakiak idazketa-mota bat direla). 
Baina hasierako baieztapenak berdin-berdin balio du horientzat ere 
bai; tamalez, oraindik posible da horietako eskola bat imajinatzea 
bertan ezer irakurtzen ez dutela. Benetan akats larria! Irakurketa 
marrazketa linealaren edo soinketa-saioen modukoa da: egunero-
-egunero ikasi, praktikatu eta zaindu beharreko jarduera bat.
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6. NOLA LORTU IDAZKETAK GURI MEN EGITEA?
HITZALDI BATEN KRONIKA11

AURRETIK ETA ONDOREN

2002ko uztailaren 15ean, astelehenarekin iritsi nintzen 
lehenengo aldiz Rojas-era (Buenos Airesko Unibertsitateko 
Ricardo Rojas kultur etxera), artikulu honek idazpuruan daraman 
izenburuko hitzaldia emateko. Laurak eta laurden ziren, bostetan 
zen hastekoa hitzaldia, eta nik ez neukan ezer prestatuta.

Egia esateko, ia ezer ez. Sebastián Adúrizek, ekitaldiaren 
antolatzaileak, solasaldiari buruzko datuak bidali zizkidanean, ez 
nuen arreta handirik jarri; baina, hegazkina hartu baino ordu batzuk 
lehentxeago mezua berriro irakurri eta izenburuari erreparatu 
nionean, harrituta pentsatu nuen, neure artean: “Zer arraio! 
Idazketak ez du-eta inoren esana egiten!… Iristen zaigun bezala 
hartzen dugu… eta, halere, pozik!, berriro erabil badezakegu”. Hitz 
horiek bestela interpretatzea erabaki nuen; horrelako zerbait: “Geu 
gara idazketaren esaneko zintzoak, haren tradizioaren zerbitzari 
leialak”.

11. MELyL, 1 aldizkarian argitaraturiko testua: 15-36. Revista de la Maestría 
en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, de la Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina). 2008.
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Egia osoa esateko, ezin da esan ez nuela ia ezer prestatu. Egia 
da ez nuela inolako gidoi, adibide-sorta edo laburpenik, nire 
solasaldietarako izan ohi dudan bezala. (Ez da batere zaila 
horrelakoak prestatzea, eta entzuleak gusturago joaten dira etxera, 
ideia nagusiak, lau erreferentzia bibliografiko eta nire emaila 
jasotzen dituen fotokopia bat patrikan hartuta). Baina, orduko 
hartan, ez neukan ezer, ez bainekien hitzaldia nolakoa izango zen, 
eta, nire agendan, jarduera osagarri bat besterik ez zen.

Ia hogei urte daramatzat jendaurrean idazmenari buruz 
hizketan solaskide-mota ororekin: pilatu ditudan azalpen, galdera, 
erantzun, pasadizo edo adibide mordoari esker, praktikan oso zaila 
da zer esan ez dakidala gelditzea… Unerik nahasienetan ere, beti 
dago hari-muturren bat memorian, tira eginda antzeko entzuleria 
baten aurrean emandako beste hitzaldiren bateko arrazoibidea 
ekartzen duena. Beharbada ez nuen paperik ez gidoirik izango, 
baina “idazketari” buruzko dozenaka fitxategi zahar ditut gogoan 
erdi lotan, eta aski da klik bikoitza egitea irekitzeko.

Rojaseko kafetegian eseri nintzen ideiak paper batean 
antolatzeko, inguruko atzera-aurrerei jaramonik egin gabe. 
Halako batean, sartzen ari zirenei erreparatu nien: hitzaldira 
etorriko ziren?; zer espero zuten? Ez nekien ia ezer Rojasi buruz. 
Hari buruz galdetuta, “leku interesgarria da, oso irekia”. 
“Entzuleak? Denetarik, ezin jakin...”. Besterik ez nuen atera. 
Orain badakit Espainian ez dagoela antzeko ezer. [Argi dezagun 
puntu hori –irakurleek hala eskatu baitidate–: giroaren beroari 
buruz ari naiz, hango aztoramenaz eta zalapartaz, kafetegiko 
zarataz… Argentinarrak ez diren nire irakurleentzat: Espainian 
inongo hirik ez dauka gaueko ordu txikiak arte irekita egongo 
den liburu-dendarik; ehunka antzoki eta kafetegi, ikusle eta 
irakurlez beteta; ekitaldi guztiak egunero jendez gainezka dituen 
kultur etxerik].

Urduri-urduri ez nengoen –baina patxadan ere ez–. Plazarik 
plaza ibilitakoa naiz, eta beti daukat jarritako bertsoren bat prest. 
Aspaldi ikasi nuen, plazagizon gisa, urduriegi edo erabat lasai 
egotea dela okerrena; ezinegon apur batek erne mantentzen du 
gogoa, eta erabakigarria da hori, hitzaldia ondo aterako bada.
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Horrela, entzuleak gogoan nituela, hitzaldi dibertigarri eta 
samur bat itxuratu nuen. Konturatu nintzen denbora handia 
neramala antzeko hitzaldi bat eman gabe. Azken emanaldiak 
unibertsitate-biltzar edo -mintegietan aurkeztutako ponentziak 
nituen. Eta horiek hitzaldi tekniko, dokumentatu, kontrolatuak izan 
ziren. Beraz, txinboa ireki nien denbora luze horretan nire baitan, 
itota, zientziaren muga zorrotz eta estuetatik at zeuden ideia 
guztiei. Metafora zaharrekin batera (idazketa eta sukaldea 
konparatzen dituena) ideia berriagoak sortu ziren (olagarroaren 
antzera dena bereganatzen duen idazlearen irudia), bai eta 
ezustekoren bat ere, hala nola maiordomoaren edo kameleoiaren 
irudiak.

Nire iradokizunei konparazio-itxura ematea otu zitzaidan, eta, 
horretarako, konparazio berriak behar nituen. Esan eta aditzera 
eman aditzen arteko dikotomia formulatzeko, izozmendiaren irudia 
berreskuratu nuen –hizkuntzalaritzan lehen ere dezente erabilitakoa 
baita–. Di-da batean, eskema moduko bat egin nuen orri batean, 
egin ahala ezabatzen nituen bizpahiru zirriborroren ondoren.

Banuen gogoa hitzaldia emateko. Saio baten aurretik, 
sentsazio bat baino gehiago izan ohi duzu, denbora aurrera joan 
ahalean aldatu egiten direnak, egun hori gerturatzen den neurrian. 
Hasieran, urrun samar ikusten dudanean, ekitaldirako dudan 
gogoaren arabera, ilusioa edo nagikeria gailentzen zaizkit. Eguna 
hurbildu ahala, ordea, sentsazio hori bilakatu egiten da: 
ezinegona (prestatuta ez badaukat), herstura (gutxi falta bada eta 
ez badut astirik ateratzen) edo ikara (entzuleek edo egoerak 
segurtasunik eza eragiten badidate). Uste dut osasungarria dela 
beldur pixka bat izatea; lan egitera behartzen zaitu, eta 
gehiegizko konfiantzaren arriskua uxatzen. Orduko hartan, 
Rojasen, gustura nengoen.

Ondo atera zitzaidan. Eroso sentitu nintzen aretoan, nahiz eta 
bakarrik egon agertoki zaharkitu batean mahai txiki baten atzean 
jarrita, fokuak aurpegira begira nituela. Ia ez nituen entzuleak 
ikusten. Hitzaldiari ekiteko, idazmenaren zailtasun kognitiboari 
buruzko aipu bat bota nuen, lehen ere askotan erabili izan dudana, 
eta film ezagunetako sekuentziekin lotzen dudana; ia buruz dakit 
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eta segurtasuna ematen dit. Oratoriako baliabidea da, eskerrak 
eman ostean hitzaldiari ekiteko une larri hori gainditzen laguntzen 
duena. Garrantzitsua da tonua lehenbailehen aurkitzea, entzuleekin 
konektatzea eta segurtasuna adieraztea.

Prestaturik neuzkan zortzi aholkuak aletzen hasi nintzen: 
hori da beste teknika erraz bat, a capela, hau da, ez arbel, ez 
fotokopia, ez gardenki, ez powerpointik, ezer gabe hitz egiteko. 
Zenbat alderdiz hitz egingo duzun esan, bakoitza bere aldetik 
azaldu –zenbakiak aipatuz–, eta bukaeran errepikatu –eta, 
hartara, inor ez da galtzen: ez zu, ez entzuleak–.

Amaierako mahai-ingurua izaten da beroena… Argentinan 
Espainian baino gehiago –uste dut–, bai baitago Espainian 
desadostasuna sano azaltzea galarazten duen halako protokolo-arau 
bat, eta, ondorioz, jendea isilik geratzen da. Baina bai han eta bai 
hemen, beti sortzen dira galdera ausartegiak, xelebreak edo 
burudunak…, nola hartu ez dakizula uzten zaituztenak. Moldatzen 
jakin behar da. Bi galderak harritu egin ninduten; beste pare batek 
zer esan ez nekiela utzi ninduten, eta gainerakoak espero izatekoak 
ziren –zuek esango duzue–.

Mahai-ingurua eten beharrean gertatu ginen, ondoren beste 
ekitaldi bat zegoelako aretoan. Zenbait pertsona agur esatera 
hurbildu zitzaizkidan, eta libururen bat ere sinatu nien. Batzuek 
gutunazalak, liburuak eta irribarreak ekarri zizkidaten. Bar-
tzelonara itzulitakoan, Rojaseko kafetegian eskuz idatzitako 
oharrak sartu nituen ordenagailuan, eta, haiekin batera, solasaldiari 
buruzko oroitzapen batzuk, bi galdera azpimarragarriak eta nire 
erantzunak –artxiborako; baziren-eta berriro erabiltzea espero nuen 
ideia eta hitz berriak–.

Hurrengo hilabeteetan, solasaldiaren bi transkripzio jaso 
nituen. Sebastiánen ikasle batek eta Noelia V. Arriestrak –UBAko 
ikasle batek– solasaldia grabatu eta transkribatu egin zuten, 
bakoitzak bere aldetik. Ilusioa piztu zidan haien transkripzioekin 
eta nire oharrekin artikulu bat idazteko ideiak. Ia ohartu ere gabe, 
lerro hauek idazten ari nintzen gaueko ordu txikitan. Buru-
-hausgarri bat osatzea bezala zen transkripzioak solasaldiaren 
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gaineko oharrekin eta oroitzapenekin mihiztatzea. Gustura aritu 
nintzen lanean.

Sebastiánek “goldaketan idiaren gainean jarrita ari den euliaren 
antzera” heldu zien zirriborroei –berak halaxe esan zuen–. Ikasleei 
irakurri zizkien, nire entzuleen artean zeuden ikasleei –eta historia 
honen protagonista ere badirenei–, eta haien irudipenak ere bildu 
ahal izan nituen: harridura, “ez neukan ezer prestatuta” harengatik, 
eta desadostasuna, “maiordomo apalarekin”. Testua ozeanoaren 
alde batetik bestera ibili zen, harik eta, bestelako betebeharren 
ondorioz, hautsa paperetan pausatu zen arte.

Eskertu beharra daukat orain arte aipatutako guztien interes eta 
eskuzabaltasuna. Izugarrizko pribilegioa da zuk idatzitakoak 
irakurtzen dituen irakurle baten gogoan sartzea! Testu hau ez 
litzateke existituko haiek parte hartu izan ez balute. Horren 
adierazgarri da orain entzuten edo irakurtzen ari zaren ahots 
zehaztugabea: katalana, espainiarra edo argentinarra; espontaneoa 
edo landua; zeren eta, poeta hark esan bezala, hitza erdibana 
dagokie egileari eta irakurleari. [Eta espero dut ezen kortxete 
arteko antzerti-oharrok, zeinek entzuleen irriak eta hizlariaren 
zenbait ekintza adierazten baitituzte, ez dakizkizuela astun gerta, 
telesaileko latako barre gogaikarrien antzera].

HITZALDIA

ZER DA IDAZTEA?

Bi psikologo ezagunek esaten dute idaztea zaila dela, idazten 
ari garelarik gure buruan gertatzen den buru-jarduna oso konplexua 
dela. Zehazki, esaten dute pertsona askok beren bizitzan inoiz 
egingo duten zeregin kognitiborik zailena izango dela, behar-
bada… Jakina, “idatzi” esaten dugunean zehatz-mehatz zertaz ari 
garen jakin beharko genuke.

Badago film oso ezagun bat, espainiarra –agian ezagutuko 
duzue–, Los Santos Inocentes izena duena, Extremaduran, XX. 
mende-hasierako Espainiako eskualderik pobreenean kokatua. 
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Eszenetako batean, filmeko protagonistak, latifundioen jabeak 
baitira, morroi eta neskameei heziketarik eman dieten ala ez 
eztabaidatzen ari dira. Jauntxoetako batek, irmo: “Bai, horixe! Etor 
dadila Maria”.

Maria neskamea du; zarpail, zikin, apal iritsi da. Mahaira 
gerturatu, eta jauntxoak agintzen dio bere izena idazteko paper 
batean, denen aurrean. Dar-dar batean, M idazten hasten da, gero 
A, R… eta, horrela, MARIA osatu arte, ia ezin ulertuzko letrarekin. 
Orduan, jauntxoak, ozen: “Ikusten? Badaki idazten”. Garbi dago ez 
dakiela idazten, eta horixe da filmaren mezua. Galdera da, orduan, 
zer ulertzen dugu idazten jakitea esaten dugunean?; zer esan nahi 
dugu norbaitek idazten dakiela esaten dugunean?

Aipatutako bi psikologo horiek (Carl Bereiterrek eta Marlene 
Scardamaliak, idazmenaren psikologian oso ezagunak diren 
psikologo kanadiarrek) esaten dutenez, pertsona batek idazten 
daki, gaur-gaurko gai baten inguruan (eutanasiaz, globalizazioaz, 
heriotza-zigorraz) iritzia emateko bi orri idazteko gai denean, eta, 
gainera, idazten duena modu zehatz, argi, kohesionatuan eta denek 
ulertzeko moduan idazten duenean. Baina, haien esanetan, hori 
guztia lortzea, bi orri horiek sortzea –kognizioari dagokionez– 
enpresa txiki baten kontuak eramatea, dantza-koreografia bat 
egitea edo etxe baten planoak diseinatzea bezain buru-ariketa 
konplexua da. Adibide horiexek erabiltzen dituzte.

Inork ez du espero herritar arrunt bat, prestakuntza berezirik 
izan gabe, lan horiek egiteko gai izatea. Baina denok pentsatzen 
dugu 16 urteko gazte batek gauza izan behar duela bi orri idazteko 
eta eutanasiari edo heriotza-zigorrari buruzko iritzia azaltzeko. 
Orduan, idazketak men egin diezagun proposatzen dugunean, 
psikologiaren ikuspegitik oso galdera sakona ari gara egiten; 
pertsona batek egin dezakeen gauzarik konplexuenetakoaz ari 
gara.

Agian, arrazoi horrek azalduko du zergatik egiten duen porrot 
hainbeste jendek idazten, zergatik askoz ere jende gehiagok egiten 
duen kale idazten ikasten eta zergatik gutako askok ere huts egiten 
dugun besteei idazten irakasten. Hitzaldi honetan, hainbat 



6. Nola lortu idazketak guri men egitea? 119

jarraibide xume eskainiko dizkizuet porrot horren kontra egiteko 
eta hain konplexua den idazmen hori bideratzeko. Jarraibide horiek 
taxutzeko, oinarri gisa hartu ditut, bai idazketari buruz dakidana, 
ikertu dudana eta irakurri dudana, bai eta idazle gisa dudan 
esperientzia ere; hala, zuek irakurritako liburu batzuk nik ida-
tzitakoak direlako nago gaur hemen zuekin. On egin.

OLAGARROA

Lehenengo ideia da onartzea jaioz geroztik duzula ola-
garroaren izaera. Zergatik? Zergatik olagarroa? Erro asko 
dituelako. Erroei esker, besteen ideien jabe, inguruaren eta guztion 
jabe egiten diren olagarroen modukoak dira idazleak. Esaten 
dugunetik gutxi da geure baitakoa. Asko besteengandik dator, gure 
aurrekoengandik, ondoan ditugunengandik. Hizkuntzari eta 
pentsamenduari buruzko ikerketek honela diote: esaten dugun 
guztia, nolabait, lehen esandakoen errepikapen, berreskuraketa edo 
birformulazio da.

Gurasoei, irakasleei, idazle gogokoenei… hartutako ideiekin 
eta hitzekin idazten duzu, eta idazlerik argiena da, hain zuzen, erro 
gehien dituen olagarroa, inguruan entzuten duen guztiaz errazen 
jabetzen dakiena. Hori ez da “plagiatzea”, “kopiatzea”. Inondik 
inora ere ez. Xalokeria da dena gure buruan gertatzen dela 
pentsatzea. [Cassanyk kolpetxoak jotzen ditu buruan] Hemen, 
landu egiten dugu besteengandik ikasitakoa. Eta, hortaz, jarrerarik 
onena da erne egotea, inguruan gertatzen den guztiari erreparatzea, 
eta ideia, hitzak eta gustatzen zaigun guztia geure egitea, gero, 
landu, eta beste era batera aurkezteko; geure erara. Xalokeria da 
guztiz originalak garela pentsatzea; gai garela geure ideiekin 
bakarrik mundua berrasmatzeko… Gogoratu literatur kritikari hark 
esandakoa: “Tradizio ez den oro da plagio”.

Ez hori bakarrik: idaztea jarduera soziala da, ez bakarkakoa. 
Akats larria da idaztea bakarkako lana dela pentsatzea, eta, 
idazlea, bolizko dorre batean itxitako norbait, mundutik 
isolatutakoa, arraro samarra eta eroa…. Ez! Idaztea ekintza 
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soziala da, beste batzuentzat idaztea esan nahi duelako; “beste 
batzuekin” jardutea; beste batzuengan dauden ideiak bilatzea; 
haiengatik eta haientzat. Literaturaz kanpo, beti idazten dugu 
beste batzuekin. Adibidez, enpresa batean, erakundeetan, 
egunkarietan, nahiko ohikoa da lauren edo seiren artean idaztea, 
lankideekin batera, nagusiak gainbegiratuta. Beharbada, 
literaturan soilik izango da ohikoena bakarrik idaztea.

Zer gertatzen da berrikusketa-prozesuarekin? Prozesu kon-
plexua da, beste batzuen parte hartzea eskatzen duena. Beste 
batzuek gure zirriborroak berrikusten dituztenean ere olagarroak 
gara. Niretzat oso lagungarria da, zerbait idazten ari naizela, 
irakurle izan daitezkeenen iritzia entzutea; entzuleak ditudala 
pentsatzea; zer deritzoten, zer sentitzen duten, nire hitzen aurrean 
nola erreakzionatzen duten jakitea.

Gure kulturan, ohikoa da isilik geratzea, eta apenas hitz egiten 
dugun idazten denaz. Beldurra ematen digu geure idazkiak beste 
batzuei lagatzeak eta zer iruditzen zaien entzuteak. Ez zaigu 
gustatzen inork esatea ez zaiola gustatu, akatsak aurkitu dituela, eta 
abar. Baina, aldiz, aberasgarria da jakitea nola jaso duen zure 
testua beste pertsona batek. Testu bat bukatzen dudanean, hainbat 
irakurleri ematen diet, irakur dezaten eta zer iruditu zaien esan 
diezadaten. Are gehiago, hitz egitera animatzen ditut, beren ideiak 
askatzera, nire testuan zer sumatzen duten jakiteko.

Gerta liteke, inork zintzotasunez kritikatzen duenean, honelako 
zerbait esatea: “Idatzi duzun hori aspergarria da, eta ez zait batere 
gustatzen”. Eta, guri, besterik gabe ateratzen zaigun erantzuna: 
“Barkatu, gaizki irakurri duzu... Testuak ez dauka aitzakiarik; zu 
zaude oker”. Eta hartara, besteak atzera egitea besterik ez dugu 
lortzen; horrelako zerbait esatea: “Bai, egia da. Oso ondo dago... 
egia esateko, bai, oker nengoen; barkatu”. Jakina, berdin 
pentsatzen jarraitzen du –ez dela egia, gure testua zaborra dela–, 
baina ez du gurekin eztabaidatu nahi, eta horregatik gurekin 
haserretu…

Baina nik uste dut benetan jarrera interesgarria dela bestea hitz 
egitera bultzatzea. Gure laguntza merezi du irakurketaren inguruko 
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bere barne-barneko sentsazioen berri emateko zintzotasuna 
duenak, zer ulertu duen azaltzeko ahalegina egiten duenak, gure 
testua irakurtzen denbora eman duenak. Galdera hauek egin behar 
dizkiogu: “Zergatik dago gaizki nire testua? Non hasi zinen 
aspertzen? Zer ez zaizu gustatu?”. Hau da, lagundu egin beharko 
diogu hizketan, altxa ditzagun aldamioak gure galderekin, 
irakurleak bere diskurtsoa eraiki dezan. Anima dezagun: “Esadazu 
zer sentitu zenuen testua irakurrita; zer igaro zitzaizun burutik; 
olagarro batek bezala hartu, eta nire testuak hobetzeko baliatu nahi 
dut-eta”.

KAMELEOIA

Nire bigarren aholkua: kameleoia izatea. Kameleoiak bat 
egiten du inguruarekin, eta idazteak ere idazlea gure komunitateko 
genero sozialetara egokitzea eskatzen du. Komunitatean lehendik 
dauzkagun lexikoa, idazkera eta diskurtsoa erabiltzen ditugu; jaso 
dugun diskurtso horretan murgildu, eta tradizioa iraunarazi egiten 
dugu. Kontua da kameleoia oihanean bezala kamuflatzea, 
zuhaitzaren azalarekin bat egitea, lastotan murgiltzea, hostoaren 
gainean ezkutatzea.

Bestela esanda: idaztea ZER-NORK aditza da. Hau da, ez da 
idazten eta kito; genero zehatzak idazten dira: oharrak, poemak, 
posta-mezuak, telefono-mezuak. Testu bakoitza desberdina da: 
poema bat idaztea jarduera jakin bat da; albiste bat idaztea, beste 
eginkizun bat; enpresa batentzako txostena, beste bat. Dena da 
idaztea, baina jarduera bakoitza berezia da, ezagutza eta trebetasun 
desberdinak eskatzen ditu. Idazten arrakasta izateko, testuinguru 
horietako bakoitzera egokitzen jakin behar da; idazten den unean 
norberak bizi dituen inguruabarrak, nolabait, “irakurtzen”; dagoen 
lekuan dagoela, kasuan kasuko generoaren tradizioaren kanonak 
errespetatzen.

Modan dago diskurtso-generoen gaineko ikerketa. Azpi-
marragarria da idazketaren izaera sozio-historiko, kultural 
hori. Leku bakoitzean, garai bakoitzean, diziplina bakoitzean, 
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komu nitate bakoitzean, idazteko modu desberdinak garatu dira; 
irakurleek eta idazleek berek soilik ezagutzen dituzten estilo, testu, 
erabilera, kortesiazko forma eta zertarakoak. Testuinguru horietan 
eraginkortasunez irakurri eta idazteko, ongi ikasi behar da genero 
bakoitzaren arlo guztietan –kulturaren, pragmatikaren eta abarren 
arloetan– metatutako ezagutzen tradizioa baliatzen. Ezinezkoa da 
idazten ikasi nahi izatea, hizkuntza-arau edo idazketa-forma 
guztietarako balio duten estrategia psikologiko orokor batzuk 
bakarrik jakinda. Idaztea askoz ere gehiago da: alderdi sozio-
-kulturala ere badu; hizkuntza- eta psikologia-kontua soilik izango 
balitz, oso erraza izango litzateke idazten ikastea.

Berriki sortutako beste metafora ekologiko bat da idazketaz 
“ekosistema” bat balitz bezala jardutea. Norbaitek testu bat idazten 
duenean, komunikazio-ziklo baten barruan, idazlea inguruko edo 
komunitateko beste atal bat da, eta haren testua, beste zati bat, eta 
irakurlea, beste bat…. Idaztea tartean beste pertsona asko sartzen 
dituen jarduera bat da; fase asko ditu –testua ekoiztekoaz gainera–, 
eta elkar eragiten duten animalia, landare, mineralek… osatutako 
ekosistemak bezala funtzionatzen du: osagai bat aldatzen denean, 
beste guztia ere aldatu egiten da. Dena dago lotuta. Testuinguru 
jakin batean zerbait idaztea erabakitzean, norbera ere ekosistema 
horren osagai bat da. Eta ekosistemak funtzionatzeko modurik 
egokiena da zure eginkizuna isilik eta gogotik gauzatzea, eta buru-
-hausgarria osatzen duten gainerako ataletara moldatzea, horre-
tarako, kameleoi bihurtuta.

MAIORDOMOA

Hirugarren aholkua: maiordomo fina izatea. Zergatik? 
Maiordomoaz gizartean daukagun irudiak islatzen duelako besteak 
begirunez, eraginkortasunez, adeitasunez eta diskrezioz 
zerbitzatzen dituen pertsona bat. Egungo ikerketek iradokitzen 
dutenez, idazle onenak dira irakurleak gogoan dituztenak, 
horientzat egokitutako diskurtsoak eraikitzeaz arduratzen direnak. 
Aldiz, irakurleari arreta gutxien jartzen diotenek izan ohi dute 
graziarik, onarpenik edo arrakastarik txikiena; eta hauen kezka 
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nagusia izan ohi da aditzera ematea eta azaleratzea barruan dutena. 
Egozentrikoagoak dira.

Orriak betetzea izaten da ikasle askoren ardura, eta badirudi 
haien kezka nagusia dela: “Zer esan behar dut?; zer ideia daukat?; 
zer idatziko dut hamabost orritan... agindu didaten lan 
honetarako?”. Jendeak pentsatzen du ez zaiola ideiarik etorriko 
burura, ez duela jakingo orria betetzen. Burua hutsik geratzeko 
beldurra da hori, baina, beharbada, arazo larriagoak ezkutatzen 
ditu. Horrela, idazleak ez du irakurlearengan pentsatzen. Esan nahi 
duena esatea, horixe besterik ez dauka buruan; berea, bere 
mundua: egozentrikoa da, erabat.

Oker dabil. Egile baten erantzukizuna ez da gauzak esateaz 
–soilik– arduratzea, baizik eta –orobat– irakurleak uler dezan 
arduratzea. Har dezagun hitzaldi hau adibide gisa: ideia hau berau 
beste hitzaldi batzuetan ere azaldu izan dut, beste pertsona batzuen 
aurrean; badakit zer esan, eta erraz kontatzen dut. Baina nire lana, 
hemen eta orain, ez da loro baten gisan errepikatzea bakarrik, 
errutina baten gisan…; baizik eta zuei ulertarazteko modurik 
egokiena zein den bilatzea, kontuan izanik lehen bizi izan dudan 
beste edozein egoerarekin alderatuta guztiz desberdina dela honako 
hau. Dena da berezia. Sekula ez ditugu, berriro ere, momentu 
hauek biziko. Nire lana da zuek, hemen eta orain, puntu hau uler 
dezazuen lortzea, ez azaltzea bakarrik. Horregatik ari naiz 
metaforak erabiltzen, eta hemengo –Argentinako– adibideak 
jartzen, zuentzat adierazgarriak izan daitezen...; eta, aldi berean, 
saiatzen naiz nire mundutik, nire begiratutik eta nire egozen-
trismotik deskonektatzen.

Edozer gauza irakurlearen ikuspuntutik esateko gai dena da 
idazlerik onena; gaitasun handiena duena irakurleek zer espero 
duten aurreikusteko; irakurleak zer dakien, edo zer ez, 
imajinatzeko, eta esan dezakeen gauzarik egokiena zer den 
jakiteko. Ez da erraza; jar zaitezte, bestela, nire larruan. 
Munduaren beste aldetik nator, eta, Argentinan lehen ere egona 
naizen arren, ez dakit, benetan, zer espero duzuen. Diskurtso on bat 
eskaini ahal izateko, funtsezkoa da aldez aurretik igartzea, zer 
galde dezakezuen pentsatzea, eta nire bizitza eta gogoa zuenera 
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hurbiltzea. Baina, hona etorri eta erretolika batean hasten banaiz, 
eta minutuak bete besterik ez badut egiten, niretzat eta nire 
plazererako… hitzaldiak porrot egingo du!

SUKALDARIA

Laugarren aholkua: zorroztasun handiz egosi esan beharrekoa. 
Idazketa deskribatzeko metafora zaharra da hori. Jatetxean, 
prestatuta dauden jakiak soilik ikusten ditugu; hau da, bukatuta 
dagoen produktua. Gure bizitzan, guztiok irakurri ditugu eleberriak 
eta liburuak, eta…. produktu bukatuak bakarrik ikusten ditugu, 
sukaldean gertatu, dotore ipini eta adeitasunez zerbitzatzen 
dizkiguten jakiak soilik. Zaila da ikustea egile bat zirriborroak 
egiten, zuzentzen, ezabatzen... Are gehiago, hori guztia txartzat 
hartzen duen kulturan bizi gara. Txarrak dira zirriborroak, 
ezabaketak, zuzenketak, eta, horregatik, idazleek ezkutatu egiten 
dituzte, apurtu. Horren ondorioz, jende askok pentsatzen du testu 
baten atzean ez dagoela lanik, ez zirriborrorik, ez zuzenketarik; 
idazteko, zirriborroak egitea txarra dela pentsatzera ere iristen dira 
batzuk.

Ez dago hori horrela izateko arrazoi zientifikorik. Zirriborroak, 
marrazkiak eta apunteak oso garrantzitsuak dira pinturan, 
idazketan, arkitekturan nahiz dekorazioan, azken bertsioak 
garatzeko edo obra eraikitzeko –izan dezaketen balio estetikoaz 
aparte–. Idazketan ere halaxe da: zirriborroak oinarri-oinarrizkoak 
dira diskurtsoa eraikitzeko: ideiak lantzeko, prosa garatzeko, testua 
kohesionatzeko, etab.

Aurreiritzi asko dugu. Adibidez, ari zara gutun bat idazten, 
badaramatzazu hiru ordu paragrafo bat idazten, eta ez zaizu ezer 
ateratzen… Zeure artean pentsatzen duzu: “Begi-bistakoa da: 
desastre hutsa naiz idazten…”; zeren uste baituzu idazten dakien 
pertsonak arin-arin idazten duela; ordenagailua hartu, idazten hasi 
[Cassanyk teklatuan idazten ariko balitz bezala mugitzen ditu 
hatzak], eta, bat-batean… to! hor dago testua: listo, bukatuta, 
natural-natural, ezer ezabatu gabe, hiztegirik gabe... [barreak] 
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Usteak, erdiak ustel! Gerta liteke denbora handia behar izatea, 
egunak, hiru orri idazteko…; gerta liteke zirriborro ugari egin 
behar izatea... eta makina bat zuzenketa... ; eta horrek ez du esan 
nahi txarra denik!

Beste aurreiritzi bat kontsulta eta zalantzei buruzkoa da. 
Hiztegian begiratu? Ikaragarria da! Badirudi hiztegian begiratzeak 
salatzen duela argien hizkuntza ez duzula menderatzen. Orobat, 
gramatika kontsultatu beharrak. Pentsatzekoa da idazle batek 
badakiela dena, dena menderatzen duela eta ez daukala ezer 
kontsultatu beharrik. Hala, uste da ez dakienak bakarrik izaten 
duela hiztegiak eta gramatikak kontsultatu beharra. Hori ez da 
horrela: idazlerik onenek ere zalantzak dituzte, eta kontsultak 
egiten dituzte. Egiten duenaz ustez ziur denak soilik ez du ezer 
kontsultatzen –eta oker dabil–. Adituaren eta ikastunaren arteko 
aldea ez datza zalantzak izatean, baizik eta, kasuak kasu, zalantza 
zenbateraino den garrantzitsua jakitean eta konpontzeko baliabide 
gehiago izatean.

Beste uste ustel bat da pentsatzea idaztea hitz egitea beza-
lakoxea dela. Paf! egin… eta kito, hor dago dena, hizketan arituko 
bazina bezala. Pentsatzen duzu: “Hau esango dut; esan, eta kito”. 
Badirudi ez duela inolako zailtasunik. Baina guztiz kontrakoa 
erakutsi dute arestian aipatu ditudan psikologoek eta ikerlari-
-tradizio luzeak: idazlerik onena saiatuena da, testuak behin eta 
berriro lantzen dituena, ondo ulertu duena inspirazioa dela 
eguneroko lanean botatzen den izerdia izendatzeko beste modu 
bat.

Idaztea, hasieran esan bezala, sukaldean jardutea bezain 
konplexua da, edo are konplexuagoa; alde bakarra dago: idaztean, 
dena buruan gertatzen da. Buruan erreminta-kutxa bat daukagu, 
hainbat lanabes dituena, konpartimentuetan banatuta, ideiak, hitzak 
eta diskurtsoak lantzeko. Ez dira metalezko erremintak, ez dira 
elektronikoak, kontzeptualak baizik; kognitiboak, pentsa-
menduzkoak edo arrazonamenduzkoak dira. Berez, estrategiak 
dira, hala nola gure gogoan ideiak sortzea; sakabanatuta ditugun 
pentsamenduak antolatzea; hitzaldiarekin esan nahi duguna edo 
lortu nahi dugun helburua formulatzea; irakurleak zer ezagupen 
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duen kalkulatzea; gure zirriborroa irakurtzea, adierazi nahi 
genukeena benetan adierazten duen jakiteko; edo ortografia 
zuzentzeko arauak aplikatzea.

Nola geureganatu ditugu estrategia horiek? Non erosi ditugu? 
Bada… ez daude salgai, tamalez –edo zorionez–. Edukitzekotan, 
buruan dauzkagu, eta ikasiz garatu ditugu: eskolan, irakurketa- eta 
idazketa-praktiken bidez, komunikazio-akats eta -porroten bidez. 
Eta estrategia horiexei esker goxa ditzakegu testuak.

Idaztea gauza asko da; gauza asko eskatzen du: ideiak bilatu, 
ideiak antolatu, zirriborro bat egin, zer eta nola esan behar dudan 
pentsatu. Eskatzen du esaten ari naizena ondo esatea, behar diren 
baliabideak eskuratzea, ortografia ezagutzea. Ezinezkoa da dena 
ondo egitea aldi berean, eta lehenbizikoan, gainera. Idazle 
adituaren ezaugarrietako bat da, hain zuzen, hainbat zirriborro 
egiten dituela eta eginkizun bakoitzari dagokion denbora ematen 
diola eginkizun guztiak betetzeko. Azken finean, idazle adituak, 
idazten ari delarik, gelditu, eta berriro irakurtzen du idatzi duena 
–idatzi berri duena– benetan esan nahi zuena esaten duen jakiteko; 
eta horregatik irakurtzen du behin eta berriro, atzera idazten hasi 
baino lehen…

Zeren eta, zuek… zenbat aldiz irakurtzen duzue berriro, behin 
idatzitakoa? Adituek askotan uzten diote idazteari, idazten ari 
direna berriro irakurtzeko; aldaketa gehiago egiten dituzte, eta 
egiten dituzten aldaketak ere sakonagoak dira, globalagoak. 
Ikastunek, berriz, aldaketa azalekoagoak, lokalagoak egiten 
dituzte: koma bat jartzen dute; h bat aldatzen; hitz bat ezabatzen; 
hau da, orraztu egiten dute testua. Adituek, ordea, dena 
birformulatzen dute; dena berrantolatzen. Testuaren eraikina 
berriro altxatzeko aukera da beraientzat. Horregatik jakin nahi 
nuke: zuek, nola idazten duzue? Adituek bezala, ala ikastunek 
bezala?

Nire aholkua da jakia xehetasun guztiekin goxatzea. Idazketa 
ez da ezerezetik sortzen. Benetan xaloak izango ginateke 
pentsatuko bagenu buruan daukagun horrekin soilik idazten 
dugula. Buruan lehengaiak besterik ez ditugu, oinarrizko 
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elikagaiak, gordinik, zikinak, naturak eman bezala. Garbitu, 
xehetu, gazitu, egosi, apaindu, eta abar egin behar dira. Berdin-
-berdin, idazterakoan.

Zein da modurik egokiena testu bat goxatzeko? Zenbat modu 
desberdinetara diseina daiteke testu bat? Eta zer erlazio dago modu 
horien eta pertsonaren izaeraren artean? Zer erlazio, arrazoitzeko 
duen erarekin?; jokabidearekin? Ikerketa batzuen arabera, 
jokabideak pentsatzeko estiloekin lotuta daude. Batzuek barrutik 
datorkien behar bati erantzuteko idazten dute: etxera iritsi orduko 
buruan zerabilten guztia zirriborro batean idazten dute; burutik 
pasatzen zaien guztia botatzen dute. Hurrengo egunean, idatzitakoa 
irakurri, eta beldurtu egiten dira, dena zaborra iruditzen baitzaie. 
Bertan behera utzi, eta handik bi egunera berriro irakurtzen dute; 
eta zabor artetik lauzpabost ideia on ateratzea lortzen dute beste 
zirriborro bati ekiteko. Beharbada, lagunei eta lankideei deituko 
diete, laguntza, aholkua, gomendioak eskatzeko. Telefonoko 
elkarrizketa horretatik ideiaren bat ere hartuko dute. Eskema bat 
egin; gero zati bat idazten dute... eta, horrela, azken bertsiora iritsi 
arte. Estropezuka egiten dute aurrera, inguruabarren arabera, 
gorabehera askorekin, bizi dituzten emozioekin, eta unearen eta 
egoeren mende.

Beste batzuk oso ordenatuak dira: abiapuntu gisa, materiala 
bilatzeko, ideia-jasaren metodoa hartzen dute eta, ondoren, dena 
kortxete bidezko edo zuhaitz baten itxurako eskema baten inguruan 
antolatzen dute; lehenengo zirriborroa idazten dute eta, hurrengo 
egunean, berrikusi egiten dute; hurrengo berrikusketa batean, 
berriz, datu batzuk gehitzeko premia ikusiko dute... eta, horrela, 
hiztegia eta gramatikak hartuta, zuzendu aurreko azken bertsiora 
arte. Ez dute inorekin hitz egiten; gogo-aldartearen gorabeherek ez 
diete idazketa-prozesuan eragiten. Metodikoak eta sistematikoak 
dira.

Lehenengoak irekiagoak izan ohi dira: erraz konektatzen dute 
kanpokoarekin eta sentipenekin, momentu bakoitzean bizi dituzten 
emozioekin, eta, hortaz, dena –baita idazten dutena ere– bizipenen 
bahetik pasatzen dute. Bigarrenek, berriz, itxiagoak ematen dute 
–itxiari konnotazio txar guztiak kenduta, noski–: isolatu egiten dira 
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ingurutik, testuari buruz ezer esango dietenetatik, eta modu 
metodikoan idazten dute. Itxura batean, askok pentsatuko lukete 
bigarrenek hobeto idazten dutela. Agian, gure kulturan pentsa 
liteke pertsona ordenatu horrek testu hobeak idazten dituela. Ez da 
hala; horrek ez du funtsik. Ikerketek erakusten dute biek ala biek 
lor ditzaketela testu onak. Kontua da diskurtsoa lantzea eta 
goxatzea. Nola egiten duten –kanpokoarekin harremanetan ala ez, 
modu antolatuan ala ez–, horixe da gutxienekoa. Lehenengoa, 
agian, anarkikoagoa da, baina sortzaileagoa ere bai. Bigarrena, 
beharbada, metodikoagoa eta, aldi berean, aurrez ikusteko 
errazagoa.

ARGI HITZ EGIN

Nire bosgarren aholkuak estiloarekin du zerikusia, eta honela 
labur genezake: idatzi argi eta garbi.

Hizkuntza, berez, dinamikoa da, denboraren poderioan garatuz 
eta aldatuz doan zerbait. Gaur egungo hizketa gure aurrekoen-
gandik jasotakoa da; gure arbaso, guraso eta aitona-amonek 
izandako interakzio guztien ondorioa da, eta, egun, guk ere hizketa 
aldatzen jarraitzen dugu, geure komunikazioekin eta bakoitzaren 
ekarpentxoarekin. Gure arbasoek erabilitako hitzak baino ez ditugu 
elkarrekin komunikatzeko. Hitz horiek baliatzen ditugu geure 
pentsamenduak adierazteko, eta, kasurik onenean, agian, geuk ere 
lortuko dugu geure zertxo bat uztea hitz horietan. Geure ahotsa 
entzunarazi nahi badugu, hitz eta diskurtso bakoitzean oraindik ere 
aditzen den arbasoen oihartzuna isilarazten ahalegindu beharra 
daukagu.

Gure historia latza izan da. Askatasunik gabeko sasoiak bizi 
izan ditugu, nahi genuena argi adierazteko aukerarik gabe. Urte 
gehiegitan, helburu nagusia zen herritarrek ezer ez ulertzea; hitz 
egiteko beldur izatea guztiok; entzuten ziren diskurtsoak ilunak 
izatea; denok pentsatzea horixe zela normalena, arruntena eta are 
lortu beharrekoa, diskurtsoa konplexua eta ulergaitza izatea. 
Hizkuntza iluna jaso dugu, antolakunde sozial eta politikoak iritzia 
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ematea galarazten zuen garaiaren ondorio; garai horretan 
diskurtsoen xedea ez baitzen guztiok ulertzea, baizik eta jendea 
manipulatzea; eta, hartara, aldeak azpimarratzeko erabiltzen ziren 
erudizioa, hizkera jasoa eta konplexutasuna, norbera legitimatzeko 
eta nork bere buruari prestigioa emateko, esandakoa ulertzeko 
modurik ez zutenengandik aldentzeko –esandakoak zuzen-
-zuzenean eragiten bazien ere–.

Horiek horrela, badirudi zaila erraza baino hobea dela. 
Irakurtzen duzu artikulu mamitsu bat, terminologia kriptikoa 
duena: “Ahozko interakzio pragmatikoaren semiologia, hainbat 
egileren arteko idazketa-egoera kooperatiboen gaineko 
arrazoibidearen diskurtsoan” [barreak]; eta esaten duzu: “Uau! Hau 
da hau, testua! Ederra!” Eta beste norbaiten gai berari buruzko 
beste artikulu bat: “Nola hitz egiten dute pertsonek, binaka idazten 
dutenean?” Eta esaten duzu: “Ba!... ondo dago… baina ez da 
hainbesterako; lehenengoa indartsuagoa da”.

Ba al dago arrazoirik horretarako? Ez! Zaila eta iluna den hori 
positiboki baloratzeko ohitura, jaso egin dugun norbaitengandik. 
Ez dago arrazoi enpirikorik horretarako; ezerk ez du justifikatzen 
diskurtso jakin batzuk ulergaitzak izatea. Dena esan daiteke ulertu 
beharra daukaten guztiek ulertzeko moduan. Eta horrek ez du esan 
nahi dena estilo kaxkar edo sinpletuan esan edo adierazi behar 
denik: zientzialarientzako zientzia-artikuluak idazten ari bagara, 
kasuan kasuko diziplinako hizkera erabiliko dugu; baina hipoteka-
-kontratuak, legeak, komunitatearentzako arauak edo botika bat 
erabiltzeko jarraibideak idazten ari bagara, orduan, interesdun 
guztiek ulertzeko moduan idatzi beharko dugu. Ahalegina egin 
beharra daukagu balore horiek aldatzeko, eta gizarte demo-
kratikoagoa eraikitzeko aukera emango duen komunikazio garden 
eta argiagoa sustatzeko. Zalantzarik gabe, zoriontsuagoak izango 
ginateke guztiok, eta zuzentasun eta justizia gehixeagorekin biziko 
ginateke…

Azal dezagun ideia hori, hizkuntza herentzia dela, alegia, eta, 
hizketa eta idazketa, gure arbasoei gertatu zitzaienaren emaitza. 
Espainian horren adibide garbiak ditugu. Hor ditugu administrazio-
-hizkerako gerundioak... Uste dut, zuek, hemen, ez dituzuela han 
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adina erabiltzen, baina Espainian oso ohikoa da. Han asko 
erabiltzen dira gerundioak; adibidez: “El ministro apoyó la nueva 
norma considerando su finalidad apropiada y su oportunidad”. 
Baina hitz egiterakoan, ez dira erabiltzen. Kalean lagun batekin 
topo egindakoan, eta zer moduz dagoen galdetutakoan, inork ez du 
erantzuten: “¡Ay pues bien! Considerando que tengo tiempo y 
resultando que hace calor, ¿qué tal si tomamos algo?”. [barreak]

Ez dugu horrela hitz egiten. Orduan, zergatik erabiltzen ditugu 
“resultando”, “considerando”, “partiendo” eta gisakoak? Bada, 
garai batean, epaiak horrelako gerundioak erabiliz idatzi behar 
zirelako. [Zehatzago esanda, Espainiako 1885eko Prozedura 
Kriminalaren Legearen 142. artikuluak eta 1881eko Prozedura 
Zibilaren Legearen 372. artikuluak agintzen dute epaiak idazteko 
egitura sintaktiko hau baliatu beharko dela: gertaerak (gertaera 
bakoitza “resultando” hitzarekin hasita) + zuzenbideko oinarriak 
(zuzenbide-oinarri bakoitza “considerando” hitzarekin hasita), eta 
guztiak epaia bera jasoko duen perpaus nagusi bakar baten 
mendean]. Beste dokumentu judizial eta administratibo batzuk 
kutsatu egin ziren egitura horrekin, eta, ondoren, enpresa eta 
teknikaren arloko idazki asko eta askotara heldu ziren 
alferrikakoak (eta asko, gainera, okerrak) diren gerundio horiek. 
Eta hori dena, epaileek bezala idazteak prestigioa ematen 
duelako… –jakina, epaileek Espainian (eta hemen) oraindik 
prestigioa zuten garaiko kontuak dira horiek–. [barreak]

Herentzia kultural hori hobeto ikusteko ariketa on bat… 
–aldendu egingo naiz, apur bat, gaitik; baina interesgarria iruditzen 
zait–, ariketa on bat izan daiteke gogora ekartzea zer hitz asmatu 
duzuen zuen bizitzan. Pertsona baten hizketa pertsona horren 
komunikazioen emaitza bada, asko ikas dezakegu hirukotearen 
erregela aplikatze hutsarekin: esadazu zer hitz asmatu duzun, 
zeinekin, non, eta jakingo duzu norekin komunikatzen zaren...

Banengoen, behin, lagun baten etxean. Telefonoak jo zuen 
[finkoa eta hariduna zen; artean ez baitzegoen mugikorrik]; laguna 
etxeko sarrerara joan zen telefonoa hartzera, [sarrera izaten zen 
telefonoa jartzeko lekua, normalean]. Luze iritzita, haren bila joan 
nintzen, dena ondo zegoen jakiteko, eta patxadan eserita aurkitu 
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nuen, telefonoa uzteko mahai txikiaren azpian zegoen eta ordura 
arte ikusi gabe neukan aulkitxo batean, ordura arte sekula ikusi 
gabeko eran eserita. “Badakizu, isildu ere egiten ez den lagun 
gogaikarri horrek deitzen dit, eta, ez nekatzeko, eseri egiten naiz”. 
Handik egun batzuetara, gauza bera; orduan ere, deia ikaragarri 
luzea izan zen, eta, itzulitakoan, galdetu nion: “Zer? Gogaikarri 
hura?; aulkitxokoa?”. “Bai, halaxe da”, erantzun zidan. Eta, 
geroztik, guretzat “Aulkitxo” pertsona jakin bat da, eta, hedaduraz, 
solaskidea hitz egiteaz aspertuta dagoela ohartu gabe, telefonoz 
luzeegi jarduten duen edonor… [barreak] Baina hiztegian aulki 
hitza begiratzen baduzue…, ez duzue antzeko ezer aurkituko. Guk 
sortutakoa da, etxeko hizkuntzari egin diogun ekarpena; 
komunikazio biziak hizkuntza berritzea eta sortzea dakar.

Eskolan, adibide hori azaldu ondoren, antzekoak bilatzeko 
eskatu nien ikasleei, eta batek erantzun: “Maixu! Guk arrainez hitz 
egiten dugu, zeren eta, behin, Maria [beste ikasle bat] oso triste 
zegoen, mutil-lagunak utzi egin zuelako”, eta esan nion: “Ez zaitez 
kezkatu; itsasoa arrainez beteta dago” –zuek ez duzue ulertuko, 
noski; esamolde katalana da; hitzez hitz, “el mar està ple de 
peixos”, gero ere zerbait izango dela eta lasai hartzeko gomen-
datzen duena–. Neskak jarraitu zuen: “Orduan, igande arra-
tsaldeetan, diskotekatik itzulitakoan, elkarri telefonoz deitzen 
genionean, honela hitz egiten genuen: ‹‹erreparatu zenion pistan 
zegoen itsas zaldiari? Eta, sarreran zain zegoen marrazoari?››” 
[barreak]

Zer hitz asmatu dituzue zuek? Zeinekin? Eta hobeto: zeinekin 
ez duzue sekula hitzik asmatu? Zergatik ote?... Hizkuntzak erraztu 
egiten du komunikazioa, baina pertsona-talde batek mamitzen eta 
gauzatzen duen komunikazioak, aldi berean, kapital linguistiko bat 
sortzen du, hizkuntza berria, talde horri bakarrik dagokiona, eta 
aurreragoko komunikazioetan berrerabil dezaketena. Erraz jakingo 
duzue zeinekin komunikatzen zareten bizi-bizi, eta zeinekin ez 
hainbeste, sortutako hizkuntzari begiratzen badiozue.

Beraz –eta parentesi luze hau itxi egingo dut–, uste dut aholku 
ona dela hizkuntza laua erabiltzea idazterakoan, hartzaileak, 
irakurri behar duenak, uler dezan. Gaur egun oraindik ere jende 
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askok estimatzen dituen ilunzaletasuna, konplexutasuna, 
barrokismoa, hitz teknikoen erabilera eta sintaxi zaila... dikta-
duraren herentzia dira. Ez digute laguntzen komunitate 
demokratikoago eta gardenago bat sortzen. Tradizio kaltegarri 
horiekiko loturak eten, eta argitasunaren kultura, pentsamendu 
zuzen eta gardenarena sustatu behar dugu.

IDAZKETA UREZTATU

Idaztea esperientziazko jarduera da, jarduera praktikoa; 
praktikarekin, garatu, hedatu, aberastu, sakondu, zehaztu, doitzen 
duguna. Nire aholkua: praktikatu; animatu idazten duzunari buruz 
hitz egitera, eta irudipenak zein ideiak adieraztera. Hau da, hazaraz 
ezazu idaztearen esperientzia, idatziz –egunero landareak 
ureztatzen dituenak bezala–, idazten duzunari buruz hitz eginez, 
zuk idatzitakoa irakurriko duten irakurleak bilatuz, idazketari 
buruz dituzun pertzepzioak aberastuz, irakurtzeko eta idazteko 
egoera gehiago sortuz. Idazketa-praktikaren inguruko guztia 
jorratuta soilik lortzen da zirriborro eta testu zehatzak idaztea.

Komeni da gure idazketa-komunitate txikietan (enpresa, 
antolakunde, erakunde, ikastetxeetan…) idazten denari buruz hitz 
egiteko ohitura sortzea. Ikastetxe askotan, ez dute gela barruan 
idazten; ikasleek eskolatik kanpo idazten dute, eta ia ez dute 
idazteaz hitz egiten: ikasleek ez dute batak bestearena irakurtzen; 
eta ez irakasleek, ez ikasleek, ez dute hitz egiten. Dena isil-isilik 
gertatzen da: ikasleek, beraz, idatzi beharrekoa idazten dute; 
idatzitakoa irakasleari entregatzen diote; irakasleek zuzendu, eta 
ikasleei itzultzen diete, zuzenduta. Horrela ez dago interakziorik. 
Ez dago komunikaziorik. Ikaragarria da. Idazketa partekatzeko 
modurik egokiena da, testua irakurri edo idatzi ondoren, hartaz hitz 
egitea.

Enpresetan, oro har, gauza bera gertatzen da: idazleek, idatzi, 
idazten dute, baina ez dute idazten denari buruz hitz egiten. 
Gutxitan konpartitzen dituzte ideiak: bakardadean lan egiten dute. 
Batzuetan, beldurra ere ematen die idatzi dutena lankideek edo 
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nagusiek irakurtzeak. Lankideek eta nagusiek ere nahiago dute 
testuaz benetan pentsatzen dutena esan beharrik ez izatea. 
Idazketaren indarraren beldur dira. Inork ez du ezer esaten, eta, 
horrela, alferrik galtzen dugu idaztearen esperientzia, bai eta haren 
inguruko pertzepzioak eraiki, zabaldu, garatzeko aukera paregabea 
ere. Beste aholku garrantzitsu bat, beraz: idaztearen esperientzia 
hazarazi, nork bere baitan eta haurrengan.

AHAL DEN IZOTZ GUZTIA URPERATU

Bestela esanda: behar-beharrezkoa dena besterik ez esan. 
Testua iceberg baten antzekoa da: izotz-zati eder bat urpean 
gordetzen du, eta ez da ikusten. Idazten duguna bistan dagoen 
izotza da, baina hori baino askoz ere gehiago ulertzen dugu guztiok 
(inplizituki esaten dena, inferentziak, xedeak, etab.), aditzera 
ematen dena ulertzen baitugu, nahiz eta esan ez –urpean dagoen 
izotza–.

Janari lasterreko jatetxe batean zaude, eta ikusten duzu 
paperontzi bat, ontzi handi bat, karteltxo batekin: Eskerrik asko, 
eta zuk zera ulertzen duzu: “Jaten bukatzen duzunean, joan hara 
eta bota dena”. Ontziak ez du esaten: “Benetan eskertuko 
genizuke, hanburgesa jaten bukatutakoan, altxatu, hona etorri, eta 
hondakinak bakarrik botatzea; baina hondakinak bakarrik; erretilua 
gainean utzi; hartara, zure mahaia libre geratuko da beste norbait 
esertzeko”. [barreak] Horrek ez du zentzurik. Nahiko da Eskerrik 
asko idaztea.

Bartzekonako Ranblan behera paseoan noala, diru apur bat 
lortzeko estatuarena egiten duten horietako batengana hurbiltzen 
naiz [badakizue, kaleko artista horiek, mozorroturik, geldi-geldi, 
estatua-plantak egiten dituztenak], eta lurrean afixa bat dauka: 
Eskerrik asko. Oraingo honetan, ez naiz ezer jaten ari, ez dago 
erretilurik, ez hanburgesarik, ez ontzirik… Baina oso ondo ulertu 
dut artista eskatzen ari dela, dirua, sos batzuk, eskatzen.

Unibertsitatean, kafe bila makinara joaten banaiz, txanpona 
sartu eta kafe hutsa aukeratutakoan, automatikoki jartzen da 
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martxan: paperezko edalontzi bat ateratzen da; ondoren, kafe-
-zorrotada bat; azukre pitin bat… eta, bat-batean, Eskerrik asko, 
pantailatxoan idatzita, beteta dagoela eta edalontzia har dezakedala 
esateko. Ederki asko ikasi nuen denbora baino lehen… artean 
Eskerrik asko hori agertzeke zegoela... edalontzia hartzen saiatu 
eta erdi hutsik geratu zitzaidanean.

Hau da, Eskerrik askok esanahi ezberdina du adibide 
bakoitzean. Nahikoa da hitz bakar bat, testuinguru egokian 
jarrita, denok ulertzeko. Horrela funtzionatzen du hizkuntzak. Ez 
dago dena esan beharrik; aski da esanguratsuena iradokitzea edo 
aditzera ematea, irakurleok mezua berreraiki dezagun. Kasuan 
kasuko testuinguruak, xedeak (hanburgesa bat jatea, dirua 
eskatzea, kafea hartzea), entzuleok antzeko egoeretan dugun 
esperientziak eta abarrek lagundu egiten digute komunikatzen 
dena ulertzen. Jasanezina izango litzateke dena esan behar 
izatea…

Idaztea ez da fardel bat postaz bidaltzea. Honelako zerbait 
pentsatzen da: “Edukia hemen daukat, paperean bildu, posta-
-zerbitzura joan, eta bidali egingo dut; hartzaileak jasoko du, ireki, 
eta, plasss! hantxe dauka, nik jarri bezalaxe”. [Cassanyk eskuak 
zabaltzen ditu, prestidigitadore batek bezala] Ez, bada! Auke-
ratutako hitz-sorta bat bidaltzen dugu, eta, hitz horietan oinarrituta, 
irakurleak berreraiki egiten du diskurtsoa. Ez da posta bezain 
sistema perfektua… Zer esan dut? Barkatu: posta baino askoz ere 
sistema perfektuagoa da... [barreak] Eraginkorra da, hala aurreztu 
egiten baitugu. Kontua da asmatzea; hitz zehatza aurkitzen jakitea; 
une eta toki egokian jarrita, esan nahi dugun guztia jaurtiko duen 
hitza.

Irakurleak, batzuetan, beste gauza asko ulertzen ditu. Testu 
bera irakurtzen duten pertsonek gauza desberdinak ulertzen dituzte. 
Esanahia irakurleen buruan dago, ez paperean; esanahia norberak 
eraikitzen du, dakienarekin –eta bakoitzak gauza desberdinak 
dakizki–. Definizioz, interpretazioak ere desberdinak dira. 
Idatzizko komunikazioa –eta ahozkoa– azaltzeko, postaren 
metafora baino hobea da, agian, mendian, errekan, helburu jakin 
bat lortzeko harri bat botatzen duenarena: harria eskutik ateratzen 
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denean, bota duenak ez daki zer gertatuko den. Oso tiratzaile ona 
izanda ere, ezin jakin. Harria erortzen denean, errekan edo lurrezko 
bidean, batera eta bestera zabaltzen dira zipriztinak eta hautsa, hau 
da, testuak piztutako interpretazioak harria botatzearen (edo mezu 
bat bidaltzearen) azken ondorioak dira.

Laburbilduz, funtsezkoa da ahalik eta izotzik gehien urpe-
ratzea. Icebergak ezkutatu egiten du izotz-zatirik handiena; hau da: 
zuek hitzaldi honetan ulertzen ari zaretenaren zatirik handiena ez 
da nik esandakoa, ez duzue entzun... Komunikatzen ari 
natzaizuenaren zatirik handiena iradokitzen baino ez naiz ari, eta 
zuek inferitu egiten duzue esanahia. Horrela lortzen dugu zuek eta 
nik, elkarri, askoz ere gehiago esatea hitz gutxiagorekin –eta 
denbora labur eta ahalegin txikiarekin–.

TEKNOLOGIAK BALIATU

Azkeneko aholkua. Gustatu ala ez, XXI. mendean bizitzea 
egokitu zaigu, eta, gustatu ala ez –inork ez baitigu iritzirik eskatu–, 
idazketa-praktika aldatzen ari da. Gaur arratsaldean, apunte batzuk 
idatzi ditut, eskuz, hitzaldi honetarako; [Cassanyk paper batzuk 
erakusten ditu] baina egia esan behar badut, aspaldi boligrafoz 
idatzi gabe nengoen. Eskuarki, ordenagailuan irakurtzen dut eta 
teklatuaz idazten dut. Orduak ematen ditut (zortzi, hamar, hamabi, 
egunean) pantailaren aurrean. Posta elektronikoaren bidez antolatu 
genuen, Sebastiánek eta biok, hau guztia. Bidaia osoa ere, bidaia-
agentziakoekin, UBArekin eta hainbat irakaslerekin izandako 
email-truke oparoaren emaitza da.

Hona etorri baino lehentxeago, ikasturtea amaitu zen gure 
unibertsitatean, eta Internet bidez jarri nien nota ikasleei. Emailak 
bidaltzen ditut; dokumentuak igortzen ditut atxikita, eta utzi egin 
diogu telefonoz hitz egiteari. Gure irakurketa- eta idazketa-
-praktikak mundu analogikotik birtualera eta paper eta arkatzetik 
digituetara migratzen ari dira. Hainbat genero erabiltzen hasita 
gaude: txatak, foroak, emailak, webguneak, blogak. Txat batean ari 
garenean, konbentzio bereziak erabiltzen ditugu: aurpegierak, 
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laburtzapen ortografikoak, lagunarteko esamoldeak, joko gra-
fikoak, etab.

Laneko egun arrunt batean, gerta liteke 30-40 mezu jasotzea 
–eta beste hainbeste idatzi–. Mezu horiek lau edo bost hiz kuntzatan 
egon daitezke: lagunenak, lankideenak, ezeza gunenak… batzuk 
formalak, beste batzuk lagunartekoak; gai pertsonal nahiz 
profesionalei buruzkoak. Irakurri eta idazteak, beraz, erregistro 
batetik bestera, hizkuntza batetik bestera, etengabe jauzika ibiltzea 
eskatzen du.

Tresna berriak ditugu idazteko: testu-prozesatzaileak, zuzen-
tzaileak, irakurgarritasuna kontrolatzeko programak, itzultzaile 
automatikoak, maketatzeko sistemak, marraztekoak… Horrek 
guztiak arindu egiten du idazteko lan astun hori, eta, nolabait ere, 
halako adimen periferiko lagungarri bat osatzen du esker txarreko 
eginkizunak burutzeko. Adibidez, Munich-eko lagun batzuei 
alemanez idazten diet, nire alemana oso kaxkarra izan arren. 
Alemanetik gaztelaniara eta alderantziz itzultzen didan doako 
webgune bat erabiltzen dut lana errazteko: idazten didatena 
ulertzeko, eta erantzuteko. Internetik gabe, ezinezkoa litzateke.

Ez dakit zuek gogoan izango duzuen. Hemen, Argentinan, nola 
izan zen ere ez dakit. Espainian, lehenengo ordenagailuak azaldu 
zirenean, hainbat idazle ospetsuk adierazi zuten idazketak 
gizatasuna galduko zuela; galdu egingo zuela tenperatura, horren 
makina hotza erabilita. Gaur, barre egiten dugu horrelako 
ateraldiak gogoratuta, inork ez baitu pentsatzen hala gertatu denik. 
Argi dago ordenagailuek idazten laguntzen digutela! Beste era 
batera esanda: makinek ez digute idazleoi bakarrik laguntzen, 
herrialde osoan idazketa-maila igotzen lagundu dute –hala ere, oso 
maila kaxkarra dugula pentsatzen jarraitzen dugu…; baina hori 
beste kontu bat da–. Makinek eragin dute gaur idazkiak argiagoak, 
landuagoak, hobeak izatea…

Gogoan dut espainiar saiakeragile ezagun batek duela urte 
asko, aspaldi, nola esan zidan berak ez zuela ordenagailurik erabili 
nahi. Gozatu egiten zuen lumaz eta paper lodian idazten –tintazko 
paper latz, zimurtsu, atseginean–. Gozatu egiten zuen luma azal 
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mamitsuan lerratzean. Oraindik ez da urtebete, bion artean testu 
bat prestatu beharrean gertatu ginen, eta nola egin erabaki behar 
izan genuen. Laster asko bidali zidan mezu bat eta dokumentua 
atxikita… [barreak] Jakina, oso zaila da makinen erosotasunari uko 
egitea, nahiz eta onartu lumarekin idaztearen dotoreziaren plazera, 
edertasuna, glamourra… Gero ere, hor izango dugu geure maiteari 
sorpresatxo bat emateko aukera, arrosa gorri batzuekin batera 
txarteltxo batean hitz batzuk eskuz idatzita…

ONDORIO GISA

Hauexek izan dira, beraz, nire aholkuak: izan zaitez olagarro 
bizkorra; sukaldari fina; xume idazten saiatzen den pertsona xaloa; 
idatzitakoa berriro lantzen duen langile saiatua; izotz-ebakitzaile 
zorrotza; loreak egunero ureztatzen dituen lorazaina; eta 
ordenagailuak etsipenez pairatzen dituen norbait… [barreak] Eta, 
agian, horrela lortuko dugu, nolabait, ez idazketak guri men 
egitea… –idazketak ez baitio inori men egiten–, baizik eta gu geu 
izatea esanekoak, eta, hartara, idazketak oparitzen digun praktika 
horren legeak eta ezaugarriak errespetatzeko gai. Agian, orduan 
jasoko dugu ordaina. Eskerrik asko. [txaloak]

MAHAI-INGURUA

Jende askok hartu zuen parte; dibertigarria izan zen, eta 
denetarik entzun zen. Solaskide batzuek idazteko ofizioa eta 
irakasteko ezintasuna izan zuten hizpide. “Ez ditzagun teknika eta 
talentua nahas”, erantzun nien. Teknika ikasi egin daiteke. 
Talentua, berriz, nola sortzen da? Ziur aski, neurri batean 
jaiotzetikoa da, baina badaude talentua garatzeko ariketa bereziak. 
Ziur nago badagoela talentua lantzeko baldintza egokiak sortzea. 
Ez al dago, bada, Arte Ederren fakultaterik, kontserbatoriorik edo 
antzerki-eskolarik? [Nik, beti, teknika landu izan dut. Ez nuke 
asmatuko esaten nola landu talentua edo nola hurbildu talentura. 
Are gehiago: ezeroso sentitu izan naiz talentua zer den xehe-xehe 
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azaltzen saiatu naizenetan edo elikatzen saiatu naizenetan: 
atzemanezina, azterrezina… iruditzen zait].

Hizkuntzaren garbitasunarekin kezkaturiko agure batek 
maileguak erabili izana aurpegiratu zidan; tartean, Argentinan 
erabiltzen duten “témpano” hitzaren ordez “iceberg” hitza –nahiz 
eta gaztelaniaz ahoskatu–-. Betiko moduan, xelebrekeriaren bat eta 
lekuz kanpoko jardunen bat ere izan genuen: azkeneko errenkadan 
zegoen emakume batek, mahai-ingurua pixka bat berotu zenean, 
haikuek kulturan duten garrantzia azpimarratu zuen…(?!) 
–Borgesen eragina?–. Ikaragarri kostatu zitzaidan zer esan nahi 
zuen ulertzea. Bestetik, mikrofonoa askatzen ez duen edo, 
Espainian esango litzatekeen bezala, planoa eta fokuak beretzat 
hartzen dituen morroiaren jardun aspergarria ere ez zen faltatu. 
(“Baina jendearen parte-hartzearen % 10 baino ez dira izaten 
horrelakoak”, esango luke gure unibertsitateko graduondokoen 
zuzendariak, horrelako ekitaldi irekiak antolatzen ohituta).

Lehenengo ilaretan, eskuinetara zegoen gizon batek (harri-
garria da oroimen bisualarena): “Aspaldi samar liburu potolo bat 
irakurtzen hasi nintzen, gogo handiarekin. Egunero kapitulu bat 
irakurtzen nuen, baina laster hasi nintzen nekatzen, eta orri batzuk 
bakarrik irakurtzen hasi nintzen. Aurrerago, astean zatiren bat 
baino ez, eta, azkenean, bertan behera utzi nuen. James Joycen 
Ulises da. Zeinena izan zen errua?”.

Ederra, galdera! Eta nik zer arraio esan behar diot?! Hizketan 
hasi nintzen, idazketaren erlatibotasunari buruz hainbat 
hausnarketa moldatu nahian –baina, nire artean, oso ondo nekien 
ez nintzela gauza taxuzko ezer erantzuteko, eta isiltasuna hitzez 
betetzeko estrategia zela hura–. Joyce-ren Ulisesen paragrafo 
batzuk baino ez nituen irakurriko… baina ez zait burutik pasatu 
ere egin inori kalte-ordainik eskatzea liburua ondo ordaindu 
arren. Beharbada, “biktimak” eta “errudunak” bilatzeko modu 
horrek ez gaitu inora eramango. Agian, Ulisesen lehenengo 
orrian –eta beste liburu askorenetan–-, maisu-lan hori irakurtzeari 
ekin aurretik, irakurleak irakurrita, ulertuta eta gozatuta izan 
behar lituzkeen liburuen zerrenda argitaratu beharko litzateke. 
Akaso, idazlan handien eta irakurleen artean bitartekariak 
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beharko genituzke, literatur hezitzaileak, konplexuena irakurtzen 
eta ulertzen lagunduko liguketenak. Beharbada, onartu egin 
beharko genuke, apaltasunez, ez dakigula guztiok eliteko lite-
ratura irakurtzen.

Edonola ere, inork Ulises irakurtzeari uzten badio ere, ezer 
gutxi aldatuko da bere bizitzan. Benetako arazoa bestelako 
testuekin izaten da; izan ere, arazoa da gai ez izatea ulertzeko eta 
bukatzeko errenta-aitorpena, botika baten erabilera-orria, tresna 
baten jarraibideak, ekonomiaren inguruko dibulgazioko artikulu 
bat, antzerki-kritika bat eta antzekoak. Horrelakoekin, bai; 
horrelakoekin izango dugu, beharbada, eskubidea, justizia 
eskatzeko eta errudunei kalte-ordainak exijitzeko.

Beste entzule batek, hark ere lehenengo ilaratatik –ikasle onak 
azkeneko ilaratan ezkutatzen direla esango dute, gero–, idazketaren 
inguruko zailtasunei buruzko diskurtso luze eta interesgarria bota 
zuen; baina, tamalez, azken galdera baino ez dut gogoratzen: 
“Zailena da ez errepikatzea, bistakoa edo arrunta den horretan ez 
galtzea; zerbait berria esatea, dakiguna errepikatzetik ihes eginez. 
Nola saihestu topikoak?”.

Adibide batekin erantzun nion. Bulegoko mahaiaren gainean, 
nire maitearen argazki bat daukat. Hainbeste maite dut; hainbeste 
gustatzen zait; hain da sakona harekiko sentitzen dudana… 
Egunean zehar, askotan, konturatu gabe, argazkiari begira jartzen 
naiz, eta haren aurpegia bolalumaren puntarekin marrazten dut, 
argazki gainean. Bezero batekin nagoenean, eta bere arazoekin 
aspertzen nauenean, ezkutuan, maitearen ezkerreko betazala 
marrazten dut bolalumaren puntarekin. Behin, kontatu egin nion, 
eta, geroztik, telefonoz ari garenean, bulegoan nagoenean, hala 
esaten diot: “Maite zaitut; bolalumarekin zure kokotsa marrazten 
ari naiz; orain, masaila. Maite zaitut, marrazten zaitut, marrazten 
zaitut”. Bata bestearengandik urrun, elkarri emailak igortzen 
dizkiogunean ere, horrela esaten diot –eta berak ere bai niri– 
“marrazten zaitut maitea, hainbeste marrazten zaitut…”. Eta 
horrela, hitz prosaiko hori, marraztu, guretzat oso esanguratsua 
izatera heldu da, ahituta dagoen “maite zaitut” baino askozaz 
gehiago.
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Hau da, berezitasunak, xehetasunak, gauzarik txikienak, 
errepikaezinak… Berezitasuna non, han dago berritasuna. Ori-
ginalena, geure baitan, txokorik intimoenean daukagu. Gehiago 
erreparatu beharko genieke inguru hurbilari eta momentu zehatzei; 
hartara, jakingo genuke zein den komunikazio-ekintza bakoitzaren 
tasunik esanguratsuena eta pertsonalena, eta, hain zuzen ere, zerk 
egiten duen errepikaezin.

H ain zuzen ere, horretxegatik gustatu zait hainbeste artikulu-
-hitzaldi hau aurkeztea zuei; betiko kontuak azaltzen badira ere 
–lehen ere beste leku batzuetan azaldutakoak–, diskurtso berezia 
eta osasungarria atera delako, desberdina, aurreikusi ezinezkoak 
diren hainbeste gertaera errepikaezinen ondorioz; eta ni, zuen 
zerbitzari leial, osagai bat besterik ez naiz izan –gainerakoa zuek 
jarri duzue–.
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7. ZER DA, GAUR EGUN, “ONGI HITZ EGITEA”?12

Eskerrak eman nahi dizkiot Comillas Fundazioari, erakunde 
sortu berri gisa antolatu duen lehenengo hitzaldi honetara 
gonbidatzeagatik, aldi berean 2008ko nire lehenengo jarduera 
baita. Plazera eta ohorea da. Santanderreko Ateneoan ematea, 
gainera, poz handia da, tradizio eta ospez beteriko tokia da eta. 
Beste batzuetan ere egona naiz beste hiri eta herrialde batzuetako 
ateneo eta herrietako kultur zentroetan, eta beti gertatu zait 
esperientzia atsegin eta goxoa, horrelako bilkurak irekiak eta 
aurrez aurrekoak izaten direlako.

Horregatik guztiagatik, entzuleok solasaldi on eta entre-
tenigarri batez gozatzea espero dut, eta gogoetarako elementu 
batzuk eskaintzea hitz egiteko aukeratu dugun gaiaren inguruan, 
hau da, tituluak dioen moduan, zer den guretzat, gaur egun, ongi 
hitz egitea eta zer gaizki hitz egitea.

Hitz egin, solastatu, elkarrizketa bat egin, ahozko berbaldi bat 
egin, eztabaidatu, hitzaldi bat eman… horra gure bizitzako jarduera 
linguistiko garrantzitsuena. Eremu pribatuan, zerik esanguratsuena 
ahoz egiten dugu. Hitzez seduzitzen dugu, hitzez maitatzen dugu 
elkar, borrokatzen dugu, besteak konbentzitzen eta limurtzen 
ditugu geure ikuspuntuak onartzera; emozioak adierazten ditugu, 

12. Comillas Fundazioan (Santander, Espainia) 2008ko urtarrilaren 24an 
emandako hitzaldia, gizartearentzako jardunaldi irekien inaugurazio-ekitaldian. 
Argitaragabea.
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hobeto sentitzen gara, eta besteek hobeto ulertzen gaituztela 
sentitzen dugu… Hitz egiten dugu bazkarian, paseoan, jolas-
-orduetan, igogailuan, dendan, kalean… Bizitza publikoan, pro-
fesional liberal asko hizketaren bidez komunikatzen dira, 
negoziatzen dute eta erabakiak hartzen dituzte, eta beren arrakastak 
eta lorpenak, neurri handi batean, beren ahozko trebetasunen baitan 
egoten dira.

Ezaguna da Jorge Luis Borgesen aipua: “Ez naiz naizena idatzi 
dudanagatik, irakurri dudanagatik baizik”. Baina amaren seme-
-alaba gehienentzat, ez sorkuntza-idazle eta ez –beharbada– 
irakurle handi ez direnentzat, seguruagoa da beste hau: “Esaten 
duguna eta entzuten duguna gara”. Laburtuz, hitz eginez eta entzu-
nez osatzen gara.

Komeni da nabarmentzea hitz egitea eta entzutea direla, egun 
osoan, urte osoan eta bizitzan zehar ordu gehien biltzen dituzten 
gure jardunak, nahiz eta egunkarietako idazpuruek lehenetsi 
bestelako hizkuntza- eta hezkuntza-kezka batzuk –guztiz kezka 
interesgarri eta legitimoak, noski–: irakurketa-indize apalak, 
analfabetismo-poltsa endemikoak, liburuen kontsumo eskasa, 
PISA txostenak gure irakurmen urriaz ematen dituen datuak… 
Ematen du inork ere ez duela arazorik hizketarekin…, den-denok 
dakigula egunetik egunera sortzen diren arazoei aurre egiteko jakin 
behar den guztia.

Baina ez da egia. Denok dakigu hiztun onak eta hiztun txarrak 
daudela, telefonoz ondo moldatzen direnak eta tresna eskuan 
deseroso sentitzen direnak, edo solaskideari hitz egiten uzten ez 
diotenak, erantzunik ematen ez dakitenak; alegia, bata bestearen 
ondotiko seinale horiek, “bai, bai”, “benetan?”, “o, pentsa ezazu!”, 
solaskideari jakinarazten diotenak hortxe gaudela, esaten ari denari 
adi. Denok dakigu, halaber, hizlari onak eta txarrak egon 
badaudela, entzuten dakiten lagunak eta elkarrizketa batean 
enpatiari tarterik batere uzten ez diotenak. Eta beste hainbat 
adibide.

Hitzaldi honetan, lehenengo eta behin, idazpuruko “gaur egun” 
adberbioaz jardungo dut. “Gaur egun”, bistan denez, eta ez “atzo”; 
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hitz egiteak, atzo, beste gauza bat esan nahi baitzuen. Gogoeta 
batzuk egin nahi ditut aldaketa horien zergatiaz: zergatik ditugun 
gaur egun beste iritzi batzuk hitz egiteko moduari buruz. Ondoren, 
hitzaldiaren bigarren zatian, erantzun batzuk emango dizkiot 
idazpuruko galderari: Zer da, gaur egun, ongi hitz egitea? Eta 
adibide zenbait jarriko ditut, nire esperientzia pertsonaletik atereak, 
solasaldia arintze aldera. Espero dut emanaldi dibertigarria eta 
probetxuzkoa izatea, entretenimendua emango dizuena eta, 
gainera, baita ideia batzuk ere, gaur eta bihar hobeto hitz egiteko.

ZERGATIK HITZ EGITEN DUGU GAUR EGUN ATZO EZ BEZALA?

Bizimodua asko aldatu da hamarkada gutxitan. Gure aurreko 
belaunaldiak guztiz esperientzia komunikatibo ezberdina bizi izan 
zuen, gurearen aldean: nire aitak, –saltxitxoi ospetsuaren sehaska 
Plana de Vic-eko nekazarien semea–, 20 urte zituela, bere 
herrixkako senideekin, auzoekin eta herrikideekin baino ezin zuen 
hitz egin –den-denak katalanak, etnia ariar zurikoak, erlijio 
katolikokoak eta kultura judu-kristaukoak, labur esateko–. Gaur 
egun, aldiz, mundu osoko pertsonekin elkarreraginean gaude, 
hizkuntza, kultura, etnia, kolore, ideologia, nazionalitate, erlijio, 
sexu-joera… guztietako andre-gizonekin harremanetan, munduaz 
ikusmolde desberdin asko ematen dizkigutenekin.

Erabateko aldaketa hori hainbat arrazoirengatik gertatu da:
1. Hedabideen ugaritzea eta parte-hartze aktiboa. Gaur 

egun, hainbat irrati eta telebista, egunkari eta aldizkari 
ditugu eskura, eremu guztietakoak: erkidegokoak, eskual-
dekoak edo hirikoak eta herrikoak, baina baita ere gure 
lanbidearen mailakoak, herri-erakundeen mailakoak, gim-
nasiokoak edota elkartekoak. Pixkana-pixkana, utzi diogu 
irakurle soilak eta entzule isilak izateari, eduki-kon-
tsumitzaile hutsak izateari, eta parte-hartze aktiboagoa izaten 
hasi gara eduki horietan: elkarrizketa bat egiten digute 
herriko egunkari batean, irratira deitzen dugu lehiaketa 
batean parte hartzeko, ikusle gisa goaz telebista-programa 
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batera. Lehengo hedabide zaharrek, bakarrik etxeetan 
sartzen zirenek, gaur egun, askoz ikusle-entzule gehiagoren 
ahotsak daramatzate. Zaila izango da, agian, telebista-kate 
nazional batek gure ahotsa jasotzea, baina ondo erraza da 
herri-mailako hedabide batekin edo gure lanbidearekin 
loturiko batekin aritzea elkarlanean. Hala, testuinguru 
berrietan hitz egiten hasi gara; gure ahotsa grabatu eta, 
bitarteko teknologikoen bidez, milaka pertsonarenganaino 
zabaltzeko.

 Gainera, komunikazio-egoera horietako bakoitzak ditu bere 
arauak, bere tradizio eta estilo propioak, unean uneko 
hizkuntza-erregistroak, zeinek rol eta jokabide ezberdinak 
eskatzen baitituzte. Ez da gauza bera kalean galdera batzuei 
erantzuna ematea, denbora-pasako telebista-programa 
baterako, edo elkarrizketa bat egitea irratirako. Gaur egun, 
hitz egitea askoz ere jardun zailagoa da duela berrogeita 
hamar urteko egoeraren aldean, gure guraso eta aitona-
-amonen garai hartan solaskide bakarrak auzoak, familia eta 
lankideak baino ez baitziren.

2. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak. 
Teknologien zabalkundeari esker, erraza dugu elkarrizketa 
bat grabatzea, gure bizitzako pasarte bat, festa batean 
erakutsitako esker ona, eta You Tuben edo beste gordailuren 
batean eskegitzea. Gero eta adiago egoten gara herritar 
anonimoek sortzen dituzten edukiei: bideo, argazki edo 
audio barregarriei.

 Adibidea. Joan den astean, espainiera atzerriko hizkuntza 
gisa irakasten duen irakasle batek, Fran Herrera izenekoak, 
zeinak aldi berean LdeLengua deritzon sareko audio-
-aldizkari bat kudeatzen baitu, elkarrizketa bat egin zidan 
online, Skype bidez, Victoria Castrillejo haren lankidearekin 
batera: Fran Cádizen zegoen; Victoria, Berlinen, eta ni, 
Bartzelonan. Konektatu egin ginen; elkarrizketari ekin 
genion; Franek ordenagailuan grabatu zuen; aipatutako 
webgune horretan jarri zuen gero, eta hantxe dago, entzun 
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nahi duenarentzat. Baina xehetasun bitxi bat ahaztu zait: 
grabazioa baino egun batzuk lehenago, LdeLengua-ko 
jarraitzaileak jakitun zeuden elkarrizketa eman behar nuela, 
eta niretzako galderak prestatzeko gonbita jaso zuten; halaxe 
egin zuten, eta neuk ere erantzuna eman nien. Horrenbestez, 
irudiak, mugimendua edo soinua grabatzeko eta ondoren 
sarean zabaltzeko teknologia digitala gero eta gehiago 
erabiltzen den heinean, denok izan gaitezke Interneteko 
edukien sortzaile, planeta osoan hezur-haragizko 1.000 
milioi ikusle eta entzule ditugula.

3. Migrazioak eta bidaiak. Historian lehenago ere gertatu 
izan den moduan, baina orain era azkarrago, iraunkorrago 
eta masifikatuagoan, gizakiak jaioterritik urrundu ohi dira, 
bizitoki hobe baten bila edo ogibide edo dibertsiobide 
egokiago baten atzetik. Eta horrek biziki ugaritu ditu 
hizkuntza eta kultura ezberdinak dituzten pertsonen arteko 
harremanak eta beraien kultura eta hizkuntzen arteko 
elkarreraginak. Gaur egun oso ohikoa baita, kalean, 
autobusean edo metroan, gurea ez bezalako etniakoak 
diren herritarrak elkarren artean hizketan ikustea, 
identifikatu ere egiten ez ditugun hizkuntzak mintzatuz. 
Jatetxeetan, denda handietan, ospitaleetan, arreta ematen 
digutenak argen tinarrak, pakistandarrak, marokoarrak, 
senegaldarrak, peruarrak… izan daitezke. Batzuetan, 
behin-behinean daude gure hirian; aldi baterako turistak 
edo langileak dira, baina baliteke etorkizun hobe baten 
bila etorri izana. Bistan da, pertsona horiekin hitz egiten 
dugunean, nahiz eta hizkuntza bera partekatu, arrunt 
diferenteak izaten dira baten eta bestearen aurreiritzi 
kulturalak, eta, horren ondorioz, zailagoa da komu-
nikazioa, bizilagunekin edo adiskideekin solastatzen 
garenean baino.

4. Hizkuntzen ikasketa. Atzerriko hizkuntza bat hitz egitea 
edo tipologia aldetik hurbilak diren hizkuntzetako hitzaldiak 
ulertzea (portugesez, galegoz, frantsesez, italieraz) jadanik 
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ez da eliteen luxua edo etorkinen beharrizana. Gobernu 
moderno guztien hezkuntza-helburua da. Europan egiten 
den proposamena da bertako hizkuntza handietako bi 
(hiztun gehien dituztenak, alegia), gutxienez, ulertzea, eta 
horietako bat taxuz erabili ahal izatea, horrek bermatuko 
bailuke Europako edozein bazterretan landutako edukia 
eskuratzeko aukera, eta norberaren ideiak gainontzeko 
herritarrei zabaltzekoa. Gaur egun ez da “arraroa” edo 
“kultua” bi edo hiru hizkuntzaren jabe izatea, frantsesez edo 
italieraz txukun antzean egitea edo elkarrizketa bat izatea 
hizkuntza batean baino gehiagotan. Beste hizkuntza batzuk 
ikasten ditugunean, beste komunitate batzuekin hitz egiteko 
bideak zabaltzen zaizkigu, eta kulturen arteko auziak eta 
egoerak ugaritu ere bai.

5. Demokratizazioa. Gizarte demokratikoagoan bizi gara; 
adierazpen-askatasuna gozatzen dugu eta gure arteko 
desadostasunak hitzez eta hitzaldiz konpontzen ditugu –eta 
ez pistolen eta muturrekoen bidez (hala bedi!)–; horregatik, 
behartuago gaude geure iritzia nahitaez ematera, eta 
besteena entzutera –horrek dakarren subjektibitate eta, are, 
gezur- eta manipulazio-karga guztiarekin–.

 Horiek horrela, hitz egitea eta entzutea, gaur egun, lehen 
baino konplexuagoa da, zeren eta edozein hizketa-moldek 
atxikia baitauka ikusmira ideologiko hori. Ezezagun bati 
entzuten diogunean, haren ikuspuntuak zein izan litezkeen 
asmatzen saiatzen gara: eskuindarra ote da?, ezkertiarra?, 
ekologista?, feminista?, zergatik hitz egiten du horrela? 
Badakigu, halaber, gure solaskideek galdera berberak egiten 
dizkiotela beren buruari, guri entzutean.

6. Jakintzaren hedapena. Demokraziak argitasunaren 
kultura bultzatzen du, jakintza edonoren esku jartzea 
bilatzen du: guztia formulatu behar da pertsona orok 
ulertzeko moduan, batez ere pertsona horiek transmititzen 
diren edukien eraginpean edo tartean badaude. Jakin nahi 
dugu zertan erabiltzen den ikerketarako dirua –gure 
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zergetatik sortzen baita–, zer emaitza lortu diren, nola 
funtzionatzen duten minbiziaren aurkako terapia berriek, 
egia den ala ez Lurra berotzen ari dela, zelula amen bitartez 
gaixotasun degeneratiboak sendatzeko modurik dagoen, 
ilargira estazio espazial iraunkor bat bidaliko dugun ala ez, 
eta abar.

 Baina ez da erraza jakingai espezializatuak eta teknikoak 
esplikatzea, ikerketa sofistikatu batean landu diren 
jakingaiak, prestakuntza berezirik ez duen batek ulertzeko 
arazorik eduki gabe. Nola ulertu minbiziaren aurkako 
sendagai berri baten funtsa, onkologoa izan gabe? Jakin al 
daiteke zer den zelula ama bat, biologiaz ezer ulertu gabe? 
Kazetariek, zientzialariek eta kontzeptu horiek guztiak 
azaldu behar dituzten bitartekariek ahalegin garrantzitsu bat 
egin behar dute edukiak eta formatuak birformulatzen, beste 
testuinguru batzuetan birkokatzen eta adibideak jartzen, 
inplikatutako guztiengana iristeko.

7. Lanbide-garapena. Lanbide kualifikatuetako jardun asko 
daude pertsonen komunikatzeko gaitasunaren mendean. 
Lehiakortasuna handitzeak, merkatuen eta enpresen 
nazioartekotzeak eta haien teknologizazioak komu-
nikagarritasunaren eskaerak handitzea ekarri dute, zenbait 
ikuspunturen talaiatik begiratuta. Negoziorako eta 
merkaturako tresna bihurtu da hizkuntza: telefonoz hots 
egiten digute, Marina d´Or-en apartamentu bat eskaintzeko; 
telebistaz hainbat produktu eta zerbitzuren eskaintza 
jasotzen dugu. Zalantzarik gabe, profesional onak –lehen 
esan dudan moduan– bilera bat bideratzen jakin behar du, 
jarraibideak argi eta garbi eman behar ditu, kontratu bat 
trebetasunez negoziatu, lankideak konbentzitu erabaki baten 
alde jartzeko, protokolo barruko mintzaldi publiko bat egin, 
eta abar.

 Adibidea. Pedro Almodóvarren film batean –haren izena ez 
dut gogoratzen–, mediku batek esaten dio paziente bati 
minbizi sendaezina duela (Carmen Maura aktoreari), eta 
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gaixoak negarrari ematen dio… Gero, egoeraren plano 
zabalagoa ikusten da, eta agertoki batean daudela ageri da, 
bata zuriz jantzitako jende multzo handi samar baten 
aurrean: medikuentzako ikastaro bat da, pazienteekin 
trebetasun komunikatiboak lantzeko xedea duena. Eta 
halaxe da: denok espero dugu, traumatologo on batekin 
gaudenean, medikuntzaz jakintza tekniko ona izateaz 
gainera, jakituria hori pazienteei eta haien senitartekoei 
komunikatzeko gaitasun ona izatea ere.

Jakina, gaur egun gauza gehiago dakizkigu “hitz egiteari” 
buruz, duela urte batzuk baino. Ikerketa linguistikoak eta 
psikologikoak aurrerakada handia egin dute, eta, gaur, askoz ere 
globalagoa da hizketaren eta komunikazioaren gainean dugun 
ikuspegia. Laburtuz, hitz egitea, egun, zertxobait diferentea da 
orain dela zenbait urteren aldean.

ZER ESAN NAHI DU, GAUR EGUN, ONGI HITZ EGITEAK?

Zazpi erantzun emango ditut, benetako adibidez eta gogoetaz 
hornituta. Izan zitezkeen hamar, bost… Berdin dio: nire ustez, 
zazpi hauek dira garrantzitsuenak.

1. ARGI HITZ EGITEA

Pernandoren egia dirudi, baina, zoritxarrez, ez da. Askotan 
ikusten dugu geure komunitatean hizketa-modu ilun, barroko edo 
bihurriak erabiltzen direla, jakintzarekin, ezagutzarekin eta 
kulturarekin loturiko balioak transmititzeko. Berariaz erabilitako 
jokamoldea da, biderik egokiena delako ustean.

Komeni da argitzea ez dagoela bat ere arrazoi naturalik hala 
izan dadin. Gehiago dira lehengo iritzi-molde zaharkituak, 
iraganeko garaietan jatorria dutenak; alegia, adierazpen-
-askatasunik ez zegoenean, gauzak ulertzea traba zenean, eta 
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pertsonak mendean eduki, manipulatu eta alienatu nahi zirenean, 
jakintzaren mundutik eta horretarako eskubideetatik aparte izateko. 
Horrela bakarrik uler daiteke gaur egun ere batzuek jarraitzea 
pentsatzen guztiz gauza “logikoa”, “ohikoa” edo “onartu 
beharrekoa” dela konplexutasuna, ulertu ezina edo aditzeko 
zailtasuna.

Bibliografiak erakusten du, aldez eta moldez, ilunzaletasuna 
ohiko balioa eta praktika izan dela gizarte ez-demokratikoetan, eta 
kontrara ere bai, hots, argitasuna eta ulergarritasuna oinarrizko 
balioak direla zuzenbide-gizarteetan, jakintza denon eskura izateko 
beharra aitortzen baitute. Izan ere, demokrazia aurreratuenetan 
(Eskandinavian, Britainia Handian, Australian, Estatu Batuetan) 
hizkuntza publikoa errazteko programa instituzionalak bultzatu 
dituzte (administrazio-hizkuntza, judiziala, merkataritzakoa, eta 
abar), komunitate bateko kide guztiak bertako antolakuntza-
-egituretan txertatzeko asmoz eta bazterkeria eta mesfidantza 
murriztu nahian.

Azken urteotan, poliki-poliki, balio horiek aldatuz joan dira 
gure artean, eta, une honetan, argitasuna eta ulertzeko erraztasuna 
aurreneko tokietan ageri dira komunikazio askoren lehentasunen 
artean –nahiz eta oraindik egiten diren zorrozki negatiboak ez 
diren konplexutasunaren balorazio batzuk, argudiatuz ideia 
sakonago, jasoago edo baliotsuago batzuekin lotzen direla… Baina 
horren aldeko inolako arrazoirik eman gabe!–. Zeren eta garbi 
baitago esanahiaren muina sakontasunean dagoela, eta ez partez 
antzemanezin eta ulergaitz den horretan. Sakonena da gardenena, 
errazena, hitz gutxirekin argia damaiguna, bere soiltasunagatik 
harritzen gaituena.

Aspaldi batean, maistra batek eman zidan honako adibide hau: 
alaba nerabeak edari-marka ospetsu batek antolatutako idazketa-
-lehiaketa batean parte hartzeko gogoa agertu zuen, eta, 
prestakuntza gisa, aurreko edizioan saritutako lanak irakurtzea 
erabaki zuen. Idazlan irabazlea irakurritakoan, esan zuen: 
“Perfektua da, amatxo, ez da ezer ulertzen”. Neskatilak zail-
tasunaren balio soziala barneratua zuen, konplexutasunarena eta, 
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are, ulertezintasunarena; hainbesteraino, non “logikoa” iruditzen 
baitzitzaion idazlan ulertezinak gertatzea irabazle. Neskato hark 
uste zuenaz bestera, gauzarik sakonenak aldi berean argienak eta 
sinpleenak izaten dira.

2. EGOKI HITZ EGITEA

Esan nahi baita une eta toki bakoitzean hizkuntza-modu 
aproposena erabiltzea. Egoki izatea aurrez aurre dago zuzena edo 
kultua izatearekin; horixe da azken buruko ideia: bide onena ez 
dela beti izaten hizkuntzarik zuzenena erabiltzea. [Idatzi ere, 
hitzaldi honen lehenengo zirriborroan idatzia nuen “Ongi hitz 
egitea ez da beti izaten zuzen edo hizkuntza-arauen moldean hitz 
egitea”. Baina idazpuru laburragoak eta argiagoak hobetsi nituen, 
eta lehen bertsio hori aldatu egin nuen].

Ikus dezagun. Gerta daiteke zuzen hitz egitea eta hiztun 
desegokia izatea: kalakaria, txaplata, edo aspergarria izatea, edo 
oso akademiko kultua izatea, baina errealitatetik guztiz kanpo 
egotea. Testuinguru batzuetan, zuzentasunez ez hitz egitea, 
lagunarteko esapideak edo, are, arrunkeriak erabiltzea, eragin-
korragoa izan daiteke, adierazkorragoa eta aproposagoa. Nola 
ikasgelan eta hitzaldietan saiatzen naizen ahalik eta erarik 
zuzenean hitz egiten –oraintxe hemen bezala–, neurri berean 
halaxe axolagabetzen naiz zuzentasunaz lagunekin kopak hartzen 
nabilenean edo etxekoekin nagoenean. Gramatika, arauak, 
lagungarriak dira komunikazio formal, akademiko edo jasoetan; 
entzuleria handia dugunean, ondo jakin gabe zein den haien 
jatorria (agian, espainiera-molde ezberdinak hitz egiten dituzte, 
edo bigarren hizkuntza dute gaztelania); edo gure mintzaldia 
grabatzen denean, geroago hedabideetan zabaltzeko, edota 
badakigunean gorde egingo dela, geroko batean ezezagunak 
zaizkigun entzuleek behin baino gehiagotan entzuten ahalko 
dutela. Egoera horietan guztietan, lagungarria da hizkuntza-
-agintariek ezarritako arauei jarraitzea. Arauak segurtatzen digu 
erabiltzen ari garela hitz eta egitura orokorrenak eta ezagunenak, 
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entzule ezezagun edo hetereogeneo horiei begira eskuragarrienak 
edo errazenak gerta daitezkeenak.

Baina gure eguneroko egoeretan, askotan, helburua ez da 
zuzenak edo kultuak edo formalak izatea, eta aurrez aurre ez dugu 
izaten entzuleria ezezaguna edo askotarikoa. Batzuetan, aski dugu 
lagunekin dibertitzea, maitale batekin konplizitateak ehuntzea, 
lankideen aurrean onberatasuna agertzea, edota zintzoak eta 
sentiberak izatea. Eta, horretarako, gehiago laguntzen du kaleko 
hizkera arruntak, tokiko euskalkiak, berba hurbilenek edo modako 
esamoldeek, nahiz eta beste hizkuntza batzuetako maileguak edo 
onartu gabeko neologismoak izan. Inork ezin digu agindu nola hitz 
egin behar diogun geure amari, geure seme-alabari edo neba-arreba 
eta lagunei, egoera pribatuetan. Erabaki pertsonala da.

Bestalde, zuhurtziaz jokatu beharra dago ustez trakets min-
tzatzen direnak epaitzerakoan. Mundua txikitu egin da, eta egoera 
konplexuak sortzen dira, ondoko hau bezalakoak.

Aurreko atalean ikusi dugu nola Buenos Aireseko ikusle batek 
leporatu zidan iceberg hitza erabili izana, sorburua ingeleseko 
iceberg hitzean duena (zeina, era berean, neerlanderako ijsberg-etik 
sortua den), berezko témpano edo ventisquero argentinar jatorren 
ordez. Oso zorrotza izan zen, dudarik ez, hitz horiek ez baitira 
agertzen DRAEn (Espainiako Hizkuntzaren Errege Akademiaren 
Hiztegian), eta ez baitira ohikoak Iberiar penintsulan –katalanez ere, 
zeina nire ama-hizkuntza baita, ez dira erabiltzen–. Ez dut orain 
eztabaidarik piztu nahi… Kontua ez da zer den zuzenagoa, iceberg, 
témpano edo ventisquero esatea; kontua da gaur egun batera aritzen 
garela hizketan katalanak, boliviarrak edo japoniarrak, espainiera 
bigarren hizkuntza daukatenak, eta ez dela batere erraza erabakitzea 
zein den arau zuzena!

Laburbilduz, beharbada bidezkoagoa da egokitzapenaren 
irizpidea erabiltzea, hots, ohiko “zuzen edo oker hitz egitea” 
esamoldearen ordez “egoki edo desegoki hitz egitea”. Egokia 
izateak zuzena izatea dakar askotan –baina ez beti–. Eta aurrekoa 
bezalako tirabirak gertatzen direnean, askoz ere komenigarriagoa 
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eta beharrezkoagoa iruditzen zait ahalegina egitea besteek nola 
hitz egiten duten ulertzeko, eta ez hitz egiteko duten modua 
epaitzeko.

3. POLITIKOKI ZUZENA IZATEA

Zuzentasunaren alderdi politikoena edo hezigarriena da. Azken 
hamarkadetan, zuzentasunak hizkuntzaren erabilera ere besarkatu 
du, hain zuzen apurka-apurka beren eskubideak eta errespetua 
berreskuratu dituzten jende-taldeak edo animaliak diskriminatuko 
ez dituen hizkuntzaren erabilera. Ondo jakitun gara atzean historia 
matxista, arrazista, xenofobo, homofobikoa –eta beste gauza asko– 
dugula, eguneroko hizkeran tinko sartua, esapide gutxiespenezko 
eta arrunkeriazkoen bitartez.

Espainieraz badira herri-hizkerako zenbait adibide, hitz 
beraren aldagai maskulinoaren eta femeninoaren arteko kontraste 
basatia markatua dutenak: hombre público (politikaria edo artista) 
eta mujer pública (prostituta), hombrezuelo (gizon txapar, txiki, 
erkina) eta mujerzuela (prostituta), zorro (gizon batez: maltzurra, 
azeria) eta zorra (prostituta), un cualquiera (edozein gizon) eta una 
cualquiera (prostituta), eta abar. Eta jarrai genezake, genero-
-kontuekin eta beste batzuekin: elbarriak, ijituak, beltzak, 
homosexualak… Katalanez, ia berdin funtzionatzen dute aurreko 
adibideek. Hizkuntza moderno askoren lagunarteko hizkera arrunta 
zipriztinduta dago historikoki bazterturik eta eskubidez gabeturik 
egon diren jendarteen aurkako adierazpide gutxiesgarriz.

Alde horretatik, euskara zorionekoagoa da, ez baitu genero 
gramatikalik ezagutzen. Horrek pentsarazi dio hainbati hizkuntza 
“politikoki zuzenagoa” dela, baina badago, egon ere, erabilera 
mingarririk –arreta apur batez bilatuz gero–: ohiko gizalegea 
hitzak, adibidez, heziketa eta errespetua gizonari atxikiak 
erakusten dituenak, parez pare du emalegea (menstruazioa), edo 
emeki/gizonki bikotea, emakumea edo gizona abiapuntutzat zein 
hartzen den, balio diferenteak eransten dituena. Andereño eta 
jauntxo berben erabilera ere oso desegokia da, gaztelaniazko 
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señorita/señorito edo katalanezko senyoreta/senyoret bikoteen 
parekoa.

Zuzentasun politikoaren mugimendua agertu zenean, kritika 
asko egin zitzaizkion Espainian, eta ospe handiko nobelagile eta 
zutabegile batzuek barre egin zuten haren lepotik. Nik, ordea, 
dudarik ez daukat ez dela alferrik igaro, eta sinetsita nago gaur 
egun kontzienteago garela hizkuntzak gure gizartea eratzeko duen 
garrantziaz. Baliteke zuzentasun politikoa moda iragankor bat 
besterik ez izatea, ia-ia publizitate-ikuspegitik aukeratutako 
adibide-sorta bat, presakako hizlari eta zutabegileen beharretarako. 
Baina, zalantzarik ez da, hizkuntza lotua dago komunitatea 
eratzeko prozesuarekin, demokraziarekin, eta hizkuntza publiko 
neutroago eta errespetuzkoago bat erabiltzeak laguntza ematen du 
aurrera egiteko pertsonen eskubideen alorrean, eta eskubideon 
errespetua indartzeko balio du.

Behin baino gehiagotan gertatu zait, hitzaldi baten bukaeran, 
entzule bat hurbiltzea eta esatea: “Asko gustatu zait dena, baina 
esan behar dizut faltan sumatu dudala hizkuntza ez hain sexista bat 
entzutea, profesora bat profesores barik, edo profesorado. Baina 
tematuz gero, etengabe, “los españoles y las españolas” edo “los 
padres y las madres con sus hijos e hijas”… seguru asko ernegatu 
egingo ditugu beste entzule batzuk, baita oharra egitera hurbildu 
zaigun pertsona bera ere.

Zaila da genero gramatikala sexuak bereizteko erabiltzen den 
kasu zehatz hau, dudarik gabe, gai irekia baita, aldatzen ari dena. 
Inork ez du auzitan ipintzen arazoaren funtsa; bai, ordea, 
berdintasun erabatekoa iristeko prozedura edo formak. Mexikoko 
aurreko presidente Vicente Foxek, hango hitzaldi batean, harritu 
egin ninduen “los y las mexicanas” esapidearekin, muturreraino 
behartzen baitzuen horrela hizkuntza. Duela hogei urte, La cocina 
de la escritura liburuan, neronek proposatu nuen el pueblo 
mexicano, la ciudadanía catalana edo el profesorado moduko 
esamoldeak idaztea, bai eta hijos e hijas formula bikoitzak ere, 
beste aukerarik ez dagoenean. Baina gaur egun ez nuke horren alde 
egingo: beste espezialista batzuek bezala, uste dut los vascos 
esamoldeak –adibide bera erabiliz– balio gramatikal ez-markatua 
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duela lehenik eta behin, alegia, gizonak zein emakumeak biltzen 
dituela, nahiz eta beste kasu batzuetan –agian gutxiagotan– balio 
maskulinoa duen, las vascas esamoldeari kontrajarria.

Jakina, gakoa da bi adiera horiek ongi bereiztea, eta zuzen 
erabiltzen ikastea. Ez dadila gerta, Montserrat Ribas uniber-
tsitateko lankideak kontatu zidan moduan, eskola batean irakasleak 
ikasleei esatea “los niños ya podéis salir a jugar al patio”, eta 
María eserita geratzea, pentsatuz eta irakaslea ez zela berarekin ari; 
gero irakasleak esan dio baietz, berarekin ari zela, “los niños” 
esanda neskatilak ere barruan sartzen direla; baina beste egun 
batean, irakasle berak “los niños que quieran jugar a fútbol que se 
levanten” esan zuenean, María altxatu, eta irakasleak orduan: “No, 
María, el fútbol no es para las niñas”.

4. GENERO DISKURTSIBOARI EGOKITZEA

Ez dago estilo jakin bat, erregistro bakar bat, ezta tonu edo 
erretorika beti berdin bat, baliagarria denik hizketaldi, 
elkarrizketa edo berbaldi guztietarako. Ez dago, halaber, beti 
funtzionatuko duen metodo, egitura edo formularik. Hitz egin 
aditz iragankorra da, metaforikoki esanda (idatzi bezalaxe, 
bigarren kapituluan ikusi dugun moduan); hau da, kasuan kasuko 
entzuleei, testuinguru, helburu, gai, une, toki eta inguruabarrei 
egokitu beharra dauka.

Izan ere, bizimodua antolatuta dago testuinguru eta genero 
diskurtsibo ezberdinetan (edo hizketako egoera partikular eta 
errepikaezinetan): medikuek pazientearekin hitz egin behar dute, 
eta zaintzaileei aginduak eman, eta maila bereko beste lankide 
batzuekin diagnostikoaren gaineko erabakiak hartu, pazientearen 
senitartekoei azalpenak eman, pazientea behartu protokolo jakin 
batzuk jarraitzera, eta abar. Adierazitako zer hori bera izan arren, 
ez da berdin formulatzea lagunen arteko bilera batean, berbaldia 
bixi-bixi doan egoeran, edo lankideen arteko lan-bilera formal 
batean; ezberdinak dira kafetegi bateko elkarrizketa arin bat eta, 
ikasgelan, irakaslearen eta ikasleen arteko elkarrizketa bat.
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Behin batean, jakin nuen nire irakasle maiteenetako bat, José 
María Valverde filosofo eta poeta (Bartzelonan bizitzen jarritako 
extremadurarra, beste askoren artean Goethe eta Shakespeare itzuli 
dituena), parte hartzekoa zela telebistako eztabaida politiko batean. 
Egonda nengoen entzule moduan haren Estudios literarios 
universales izeneko klaseetan, Unibertsitatean, eta liluratuta utzi 
ninduten bere ordu eta erdiko solasaldi magistralek: ez koadernorik 
ez libururik eskura, gai batetik bestera saltoka jarduten zen, 
pasarteak buruz errezitatuz, xehetasunak pasadizoekin lotuz, 
gogoetak adibideekin harilkatuz, garai eta kultura guztietako autore 
eta lanen artean; ikuspegi global zoragarri bateratua eraikitzen 
zuen programako puntu bakoitza abiapuntu hartuta. Plazera zen 
ikustea nola hornitzen zuen adibide bakoitza jakituriaz, umorez, 
maitasunez eta sentiberatasunez.

Baina telebistako parte-hartzea porrota izan zen… Lauzpabost 
gonbidaturen arteko eztabaida politikoa zen, txanda itxi eta luzerik 
gabe alegia, eta solaskideek batak besteari erantzuten zioten eta 
gaia ere etengabe aldatzen zuten. Valverdek ez zuen aukerarik izan 
inolako argudiorik taxuz azaltzeko: moztu egiten zioten 
arrazoibidea, azalpenaren erdian isilune labur bat egin orduko. 
Ideiak ahoan edo buruan geratzen zitzaizkion, solaskideren bat 
beste galdera batekin edo argudioaren gaineko zehaztapenekin 
jazartzen zitzaion bitartean, Valverde argudiorik gabe utziz. Ez 
zuen kemenik ez gogorik hizketakideen solasa eteteko; bakar-
-bakarrik hitz egiten zuen moderatzaileak hitza ematen zionean eta 
gainerako berbalagunei ez mozteko eskatzen zienean; ezin beste 
inoiz hitz egin. Valverde, hizketan, “diesel motorra” zen, metafora 
zilegi bazait: denbora behar zuen berotzeko, hegoak altxa eta 
hegan hasteko. Ona zen mintzaldi luze, bakarkako, geldoetan, 
baina gatza falta zuen distantzia laburretan edo eztabaida 
liskartsuetan.

Zehatz esanda, solaskide onak hitz egiten du eta hitz egiten 
uzten du, baina mozten ere badaki, erantzuten eta bere txandari 
eusteko borrokatzen, behar izanez gero ahotsa altxatuz edota 
keinuak erabiliz; hizketaldi laburrak egiten ditu, errepikapenik 
gabe, egokiak, jostakinak; bere hizketa-imintzioz, begiradaz eta 
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mugimenduz zipriztinduz. Hizlari onak, aldiz, jardun luzeak 
egiten ditu, iraunkorrak, gaiak puntuz puntu jorratuz, aldez 
aurretik landu eta buruz ikasi duen gidoiari jarraituz, etenik eta 
aldaketarik gabe.

Labur-zurrean, garrantzitsua da ulertzea ezen hitz egitea 
testuinguru batean kokatzen den gertakizuna dela, protokolo 
jakin bati jarraitzen diona, parte-hartzaileek ongi ezagutzen 
dituzten arau zehatz batzuen moldean. Inor ez da gai beti ongi 
hitz egiteko, egoera eta eremu guzti-guztietan, horrek eskatzen 
baitu komunitate baten protokolo, tradizio eta estilo guztiak 
ezagutzea…; lantegi ezinezkoa, bistan denez. Gure xedea 
apalagoa da: aski dugu eskura izatea bizimoduaren egoera ohi-
koenetan komunikazioa eraginkortasunez segurtatuko digun 
erregistro-sorta adierazkorra.

5. ADEITSUA IZATEA

Ez da kontu berria, noski. Baina gaur egun nahiko diferentea 
da, zailagoa. Alde batetik, kontzienteagoak gara hitz egiteak irudi 
edo identitate sozial bat eraikitzea dakarrela itsatsita; alegia, esaten 
duguna gara, bai eta nola esaten dugun ere. Beraz, hitz egiten 
jakiteak eskatzen du besteen irudia errespetatzea eta nork bere 
irudia indartzea. Pertsonok gizartean bizi gara –inurriak legez, eta 
ez otso bakartiak legez–, eta horrek esan nahi du norbanako baten 
desioaren eta borondatearen adierazpenak talka egiten duela 
gainerakoen desio eta borondateekin. Bestalde, demokrazian bizi 
garenez, jokamolde zintzo eta lankidetzazkoa espero dugu guztion 
aldetik: nork bere iritziak plazaratzeko aukera dugu, gaur egun 
inoiz baino gehiago, zintzotasunez plazaratu ere, nahiz eta horrek 
desadostasun handiak sortu geure solaskideekin.

Pentsa ezazue jatetxe ezin dotoreago batera gonbidatu 
zaituztetela, “diseinuko” horietako batera non plateraren prezioa 
ohiko otordu batena halako hiru den, zerbitzariak arauzko traje 
beltzez janzten diren eta chefa sukaldaritza sortzaile berriaren 
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zalea den. Hasteko, kartan hiru lerro betetzen dituen jakia 
aukeratu duzue (esaterako, butifarra desegituratuaren lasagna, 
escalivada katalanaren moussearekin, baratxuri berrien oliotan 
urritua, orburu frijituen bihotzez hornituta eta limoi urrineko 
mihilu-izozkiaz lagundua). Hasierako hori ekarri dute, eta, jaten 
hasi orduko, konturatu zarete, harri eta zur, platerak erre egiten 
duela, lasagnak kanpotik oso bero egonik ere butifarra barrutik 
oraindik izoztuta dagoela… Eta, une horretantxe, maîtrea 
mahaira gerturatu, eta zeremoniatsu, ahots apal eta gozoz, 
galdetzen dizue: “Zer iruditzen zaizu gure sorkuntza-lana, jauna?, 
dena ondo?”.

Egin dezagun geldiune bat hemen. Zuek arazoa konpon 
dezakezue “oso ondo, eskerrik asko” soil eta faltsu batez. Baina 
zurikeria izango litzateke. Ahalegina egin behar da elkarrizketaren 
arauak errespetatzeko (Grice-ren arauak, –nahi baduzue 
erreferentzia teorikoa–): egia osoa eta besterik ez esatea, eta, 
esatea, solaskidea iraindua ez sentitzeko moduan, eta, esatea, geure 
irudia indartua gelditzeko moduan; alegia, maîtreak gure kontrako 
iritzia ulertu behar du, irainduta sentitu gabe ulertu ere, eta, 
gainera, guri entzun eta gero pentsatu beharko luke, hor nonbait, 
“gaur, gurera, benetako jaun bat etorri da bazkaltzera”. Ez da 
erraza, jakina. Erantzun genezake, zuzen-zuzenean, “hotza dago!” 
edo “izoztuta dago!”, eta maîtreak berehala ulertuko du, ez da 
haserretuko –horixe da-eta haren lana–, baina argi dago gutaz 
hartuko duen irudia ez dela izango arestian aipaturikoa.

Platera benetan txarra dagoela esan ahal izateko, –tentuz eta 
dotoreziaz–, ohiko adeitasunezko estrategia-sorta bat erabili 
beharko genuke: atariko edo “prestaketako” esapideak (“zuk 
galdetu didazun zintzotasun berberaz esan beharra daukat…”), 
aitzakia edo justifikazio bila jardun (“beharbada, kartan, ez nuen 
ondo ulertu jakia nolakoa zen”), aldez aurretiko losintxak (“asko 
gustatu zaizkit hornigaiak, baina…”), perifrasiak (“zinez harritu 
nau okelaren tenperaturak”), minimizazioak edo leungarriak 
(“apur bat hotza dago”), litoteak (hots, kontrakoa esatea: “ez 
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dago oso bero”), eta beste batzuk. Zalantzarik gabe, ez da batere 
erraza.

Baina manera onez hitz egitea are zailagoa izan daiteke. Eta 
zailtasuna areagotu egiten da solaskideen kultur aniztasunaren 
eraginez. Ikerketa linguistiko eta kulturalak erakusten du munduko 
kultura bakoitzak bere kortesiazko forma propioak dituela, 
solastatzeko bere “manera onak”, era erraz batean esateko. Eta 
kultura bakoitzak berezko erak dituenez, batean adeitsua dena 
beste batean ez-adeitsua gerta liteke. Musuak elkarri ematea, 
besarkatzea edo bizkarrean zaplada egitea ohitura arrunta da 
Espainian, lagunen artean edo baita lagunen lagunen artean ere, 
baina oso-oso arrotza da Japonian, non jendeak askoz ere gutxiago 
ukitzen duen elkar. Otordu baten ondoan korroskada botatzea aski 
gauza itsusia eta desatsegina da mundu hispanoan, baina herrialde 
arabiarretan, aldiz, etxekoenganako esker onaren seinalea da; 
alegia, ez bakarrik ondo hartzen den keinua, baizik eta nahitaez 
erakutsi beharreko portaera. Gauzak horrela, a zer zaila den heziera 
ona izatea guztiekin!, zer zaila jakitea unean-unean zer komeni den 
esatea, zer komeni den egitea!

Fanny-k, Argentinan jaio eta bizi den baina luzaro Jerusalemen 
egondako lagun judu batek, kontatu zidan israeldarrek oso ohitura 
tolesgabeak eta zuzenak dituztela hitz egiteko. Fannyk ezagun 
batzuk etxera afaltzera gonbidatzen zituen, lagunarteko trata-
menduaz, “aizue, zergatik ez zatozte afaltzera aste honetako edo 
datorren asteko egun batean?”; eta erantzuna zuzen-zuzen izan 
zitekeen: “Tira, ez dut gogorik, ez naiz joango”. Noski –esaten 
zidan Fannyk–, lehenengo aldian lur jota gelditu nintzen… Gero 
ikasi zuen horixe zela hango ohiko adeitasunak eskatzen duen 
modua gonbidapen bati uko egiteko, eta berak ere berdin egin 
zezakeela –eta uko horrek ez dakarrela inolako gaitsezpenik 
gonbidatzailearenganako–.

Bistan denez, Katalunian, beste era batera dira gauzak. 
Horrelako proposamenei erantzuteko bestelako modu bat erabili 
behar da; alegia, “plazer handiz etorriko nintzateke gaur gauean 
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zurekin afaltzera! Benetan! Baina, kasualitatez, asteon amonatxoa 
ospitaleratuko dute, eta ezinezkoa zait”. Jakina, guk badakigu 
gezurra dela; gonbidatu gaituen lagunak ere susmatzen du gezurra 
dela; guk igarri dezakegu berak susmoa baduela, eta berak orobat 
imajinatzen du guk badakigula berak susmatzen duela… Baina, 
berdin dio! Horrela hobeto sentitzen gara. Horixe da gure modua 
“ez” esateko.

Amerika eta Europa arteko bidaietan ere gertatzen da kortesia-
molde ezberdinek sorturiko tirabirarik. Aerolíneas Argentinas, 
Aeroméxico edo Avianca konpainietan hegan eginez gero, azafatak 
“kafetxo bat hartuko duzu, jauna?” era atsegin eta enfatiko batez 
zerbitzatuko dizu gosaria. Iberiako azafatek, ordea, “kaferik?” 
motz eta lehorra darabilte. Dudarik gabe, latinoamerikar askok 
pentsatzen dute espaniarrok zakarrak eta baldarrak garela, 
galdetzeko modu hain gordin eta zuzena dela medio. Askok uste 
dute, gure bat-bateko elkarrizketa tolesgabeak entzunda, garrasika 
ari garela, liskarrean edo, are, borrokan ari garela; hain zuzen, 
nahiz eta gure ohiko elkarrizketa arrunt bat izan. Era berean, geu 
ere harritu egiten gara, hasieran, hainbeste itzulinguru eta 
zeremoniarekin, eta azkenean nekatu egiten gara, melengakeriaren 
melengakeriaz.

Azken finean, gero eta zailagoa da manera onez hitz egitea, 
portaera egokia erakutsiz, zintzotasuna abileziaz uztartuz elkar 
ulertzearekin eta errespetatzearekin; izan ere, gero eta jende 
diferenteagoarekin gaude elkarreraginean, askotariko aurreiritzi 
kulturalak dituzten gizon-emakumeekin. Hori dela eta, are 
garrantzitsuagoa da tolerantzia erakustea, juzgu arinegiak eta 
presakakoak saihestea –edo aurreiritzi ergelak baztertzea–, eta 
ahalegina egitea besteak ulertzen eta toleratzen.

6. UMOREA ERABILTZEA

Agian, umorea izango da orain arte aipatu ditudan zailtasunei 
aurre egiteko erabil daitekeen baliabiderik eraginkorrena. Umoreak 
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burua argitzen baitu, giharrak askatu, egoerak lasaitu, bilkuretako 
tentsioa lurrundu, garbikari batek zikina kentzen duen moduan… 
Umoreak begirada baikorra ematen digu, erlatibizatzailea, garbia, 
onbera. Eta a zer-nolako indarra duen, gatz eta piperrarekin 
erabiltzen denean!

Gogora datorkit andaluziar talde baten pasadizoa, duela urte 
asko Rafael Alberti poeta bazkari batera gonbidatu zutenean 
ekitaldi instituzionalen baten kariaz: denak zebiltzan jo eta su 
kolore zoragarria zuten ganba eder batzuk zuritu ezinik –hain zuten 
azala gorputzari itsatsita–, ezin askaturik, ezta aiztoa, sardexka edo 
atzamarrak erabilita ere. Irakasleak sufritzen ari ziren, ikusita 
Alberti agurea ganbazuriketan alferrik…, harik eta batek esaldi 
magikoa bota zuen arte: “Bueno, hurrengoan kremailera jarriko 
diegu”.

Hizlari handiek erabiltzen duten teknika da umorezko zirikada 
batzuk sartzea beren mintzaldiaren hasieran, tentsioa apurtzeko. 
Hizketaldiaren hasiera da giltzarria: hizlariaren eta entzuleen 
arteko lehendabiziko kontaktua da, eta orduantxe baieztatzen 
dituzte –edo zuzentzen– mintzaldiari buruzko itxaropenak. 
Memento horretan, txiste on batek izugarri lagun dezake giro lasaia 
sortzeko. Nik erabiltzen ditudan trikimailu batzuk kontatuko 
dizkizuet, egoerak egoera.

Batzuetan, egoera aski formala baldin bada eta oso era 
akademikoan aurkezten banaute (curriculuma azalduz, titulu eta 
merezimenduak zerrendatuz…), honela hasten naiz, zuzenean: 
“Zuek badakizue hiru esajerazio-mota daudela: panfleto politikoak, 
estatistikak eta hizlarien aurkezpenak. Beraz, ez sinetsi niri buruz 
nire lagun on honek esan dizuen guztia…”. Eta, ondoren, 
gonbidapena eskertzeari ekiten diot, eta nire planak azaldu.

Sarri samar erabiltzen dudan beste captatio benevolentiae 
bat Mexikoko lankide bati ikasi nion, bazkari oparo baten 
ondotik hitz egitea egokitu baitzitzaion behin, areto polit eta 
abegikor batean, lo-kuluxka egiteko moduko besaulki erosoz 
inguratuta. Honelatsu ekin zion: “Sentitzen dut patua, egutegia 
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eta ordutegia, hirurak bat egin izana eta gu denok toki eta ordu 
honetan bildu izana ordubeteko hitzaldia entzuteko… Hauxe 
besterik ezin dut esan: mesedez, aspertu eta alde egin nahi 
dutenak saia daitezela zaratarik gabe ateratzen, jadanik lotan 
daudenak ez esnatzeko”.

Hitz batez, denok ditugu makinatxo bat pasadizo barregarri 
kontatzeko. Aurrez prestaturiko formulak erabil daitezke, baina 
uste dut onena unean uneko umorea dela, egoera nolakoa, 
hartarakoxe sortzen dena. Halere, ez da erraza, jakina. Umorea 
kulturala ere bada, eta aldatu egiten da toki batetik bestera: 
testuinguru batean barregarria denak ez du zertan barregarri izan 
beste batean.

Behin, hitzaldi bat ematera joan nintzen Mexiko DFko 
UNAMera, bertako irakasle batzuek gonbidatuta, hain zuzen 
mezu gutxi batzuk elkarri idazteagatik baino ezagutzen ez nituen 
irakasle batzuek. Zain nituen DFko aireportuan, larunbat 
arratsalde batean. Elkar agurtu eta hegaldiaren gaineko ohiko 
topikoak esan ondoren (atzerapena, hotela…), galdetu zidaten: 
“Irakasle jauna, zer edo zer egin nahi zenuke arratsaldean?”. 
Duda batzuk izan eta gero, “bai, baina labur eta hurbil izan 
dadila” erantzun ondoren, bota zidaten: “Bisita bat Lupitari, 
agian?”. Ulergaitza!, mexikarra ez bazara. Lupita Guadalupeko 
Ama Birjinari esaten baitzaio, eta proposamena santutegi famatu 
hori bisitatzea zen, hainbesteko gurtza jasotzen duena Mexikon, 
hirira iritsi orduko bisitari askok egiten duten moduan. Segundo 
batzuk behar izan nituen egoeraz jabetzeko, eta erantzun nuen: 
“Bueno, baina ez naiz praktikatzailea”. Ziplo larritu ziren… eta 
gero argitu zidaten: “Ez kezkatu, irakasle jauna, harpa jotzen ari 
ziren…”.

Noski, Katalunian inork ere ez luke txantxarik egingo egoera 
horretan, itsasoz bestaldeko kontinentetik etorri berriak diren 
lankide batzuekin lehenengoz topo egiten duzunean, aurrez hitz 
gutxi batzuk baino egin gabeak izanik. Baina Mexikon 
geunden…
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7. SINTETIKOA IZATEA

Modu batean baino gehiagotan uler daiteke. Alde batetik, 
herri-jakituriak dioen bidetik: “Berbarik onena, laburrena”. 
Komeni da gauzak gehiegi ez luzatzea, hitzaldi batean adostutakoa 
estu eta zorrotz errespetatzea –hementxe, adibidez–, arreta jartzea 
solaskideak hizketaldia bukatutzat emateko bidaltzen dizkigun 
seinale xumeei, elkarrizketa bat gehiegi ez luzatzea… Denborak 
urrea balio du.

Nire lankide bat atergabeko hitz-jarioa daukan horietakoa da. 
Igogailuan zaudela, korridorean edo bilera batean, ez da isiltzen; hau 
dela, bestea dela, gero beste hura…, berdin zaio hitzez, keinuz edo 
musikaz ohartarazten badiozu ere berbaldia bukatutzat eman nahi 
zenukeela. Oso deserosoa egiten zitzaidan egoera; ahal nuen 
guztietan ixkin egiten nion delako lankide horri eta, ezin banuen, 
nola edo hala eutsi egiten nion zaparradari. Bion arteko lagun bati 
kontatu nion nire arrangura, eta erantzun zidan, nire jarrerarekin 
harrituta, jaramonik ez zitzaiola egin behar, berak arazorik gabe 
uzten zuela hitzik gabe, irribarre atsegin batez agurtuz: “Berandu 
egin zait, agur…”, eta besteak bertan jarraitzen zuen hizketan. 
Orduan ulertu nuen nire akatsa: ezin zaio heziketa ona erakutsi 
hizketarako gutxieneko heziera-arauak begiratzen ez dituenari; 
berarentzat ohiko konbentzioek balio ez badute, zuk ere ez duzu 
arauok zertan bete; beraz, bidezkoa duzu zakarra edo lehorra izatea.

Bestalde, sintetikoa izatea izan liteke, baita ere, hizketa-gaia 
aukeratzerakoan neurritsua izatea: errepikapenak saihestea, 
begien bistako gauzak alboratzea edo soberako xehetasunik ez 
ematea. Alegia, jakitun izatea ideia berberak behin baino 
gehiagotan errepikatzea irakurlea aspertzeko, nekatzeko edo are 
gutxiesteko ere bidea baino ez dela, nahiz eta hitzak edo 
adibideak aldatu –argitasunaren mesedean ari garelako asmo 
zintzoarekin jardunik ere–. Ez da beharrezkoa ideia bera hiru 
aldiz errepikatzea, nahiz eta diskurtsoa ulergarriagoa egiteko 
asmo laudagarriarekin izan. NI ORAINTXE BERTAN EGITEN 
ARI NAIZEN MODUAN, ZEREN ETA HIRU ALDIZ 
ERREPIKATU BAITUT IDEIA BERA, eta lortu dudan gauza 
bakarra zuek aspertzea izan da.



7. Zer da, gaur egun, “ongi hitz egitea”? 163

EPILOGOA

Eta honaino iritsi dira ondo hitz egiteko esateko neuzkan 
gogoeta eta aholkuak. Ez dira, halere, esan zitezkeen guztiak: 
halaber, garrantzitsua da entzuten jakitea, kritikoa izatea edo 
betiko leloetatik eta estutzen gaituzten hutsalkerietatik ihes egin 
ahal izatea –bai eta garai berriek ekarriko dizkiguten beste 
hainbat kontu ere–. Baina denbora amaitu da, diskurtsoa 
iradokitzailea da, eta gaua hurbil dago. Gau ona izan dezazuela 
eta eskerrik asko.
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8. ESCUELA-KO ZUTABEAK

Lau ikasturte akademikotan zehar, 2008ko irailetik 2011ko 
abendura, hilean behin zutabe bat argitaratu nuen Escuela 
aldizkarian, zeina Espainiako lehen eta bigarren hezkuntzako 
ikastetxeetan banatzen baita. Hezkuntzari, hizkuntzari edo IKTei 
buruzko testua izaten zen, guztira 2.500 karaktere beren 
zuriuneekin biltzen zituena. Erronka izan zen niretzat hilero 
azaltzea hain esaldi-kopuru txikian ideia bat argi eta osorik, 
erabilgarri eta lagungarri izan zedin.

Zutabe horietako batzuk aukeratu ditut eta gaika ordenatu 
bilduma honetarako, uste baitut oraindik ez dutela interesik galdu. 
Beharrezkoa izan denean, sarreratxo bat erantsi diet kako artean, 
denborak ahazturik utzi dituen testuinguruko datu batzuk argitzeko.

ELEBAKARTASUNA (2009-05-28)

[Jaime Mayor Oreja PPko politikari gipuzkoarra politikaren 
lehen lerrora itzuli zen 2009an, Europako Parlamenturako bere 
alderdiko hautagaien zerrendaburu izendatu zutenean. Horregatik, 
beharbada, hainbat elkarrizketa egin zizkioten hedabideetan, eta 
hezkuntzaren eta hizkuntzaren inguruko haren iritziak islatu ziren 
han eta hemen, adibidez hainbeste kritikatu den hizkuntza-eredu 
katalanari buruzko iritziak (“hizkuntzan murgiltzeko” eredu eza-
guna, zeinean katalana den herritar guztien eskolako komunikazio-
-hizkuntza, eta gaztelania irakasgai bat) edota soziolinguistikaren 
inguruko zenbait alderdiri buruzkoak].
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Jar gaitezen sarkastiko: zortekoak gara Mayor Oreja berriz ere 
politikagintzan ikusita, jadanik ahaztuta genituen eraso zoldatsu eta 
gezurtiak entzuteko. Gaztetzen gaituen masaileko moduko bat da.

Lehenengo eta behin, Generalitatea salatu zuen “gurasoen 
askatasuna «mespretxatzen» zuelako hizkuntza-murgilketa «inoiz ez 
bezalako» baten bitartez, zeinak milaka gazte «murgiltzen» dituen 
«ezjakintasunean eta hertsikerian»” (El Periódico, 2009-05-10). 
Noski, katalanaren hezkuntza-ereduaz ari da, katalanezko murgilketa 
ardatz duena, gaztelania irakasgai gisa eta zenbait gai irakasteko 
hizkuntza moduan, eta azken xedea duena herritar guztiek bi 
hizkuntzak eraginkortasunez erabiltzea. Neure buruari galdetzen diot 
zer dela eta «inoiz ez bezalako» hori, murgilketa 20 urte baino 
gehiagoz aplikatu baldin bada aldakuntza nabarmenik gabe, alderdi 
politikoek, Europako Parlamentuak eta gizarteak berak bultzatzen 
baldin badute, eta Quebecen edo Eskandinavian oso aurrekari 
inportanteak baldin badaude, zientifikoki onetsiak. Baina zitalena da 
ezjakintasuntzat eta hertsikeriatzat jotzea hizkuntza bat baino 
gehiagoren ikaskuntza: lehendabizikoz –berriz esan beharra dago–, 
oso gutxi direlako gaztelania hutsezko heziketa elebakarra eskatzen 
dutenak; eta, bigarrenik –eta are garrantzitsuagoa–, bistakoa delako 
hizkuntza eta kultura bat baino gehiago ezagutzeak mugak zabaltzen 
dituela eta etorkizun hobe baten bidean jartzen gaituela. Zergatik 
izan behar du kontrara? Zerbait galdu zaigu, ala Mayor Oreja da 
inkoherentea?

Politikariak geroago argitu zituen bere “iritzi pertsonalak”: 
“Nire aitona […] saiatu zen seme-alabak ukuiluan gera ez zitezen; 
debekatu zien etxean euskaraz egitea, espainiera ondo ikas 
zezaten” (2009-05-13). Hemen dago lehen galdu den logika: 
Mayor Orejaren arabera, ezinezkoa da bi hizkuntza ikastea edo, 
ikasiz gerotan, batak bestea hondatzen du; beraz, espainiera ona 
bermatzeko –ustez etorkizun hobea eskaintzen baitu–, euskara 
zapaldu beharra dago.

Nazkagarria. Europako hizkuntza-politika eleaniztasunaren 
aldeko urratsak ematen ari denean, tolerantziaren alde eta kultura-
-artekotasunaren alde (hor daude Esparru Bateratua, Portfolio 
Europarra, Europass eta beste proiektu batzuk), Mayor Oreja XIX. 
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mendeko tesi azientifikoetan gelditu da –negazionismo klima-
tikoaren edo kreazionismo historikoaren pare–. Ikerketa 
zientifikoak, hezkuntzaren esperientziak, Internetek eta eguneroko 
bizipenek erakusten dute gero eta herritar elebakar gutxiago 
dagoela, baina PPko politikariak jarraitzen du pentsatzen pertsona 
batek ezin duela hizkuntza bat baizik ikasi.

Iritzi guztiak dira errespetagarriak, noski, baina Mayor Ore-
jarena ezjakintasun zientifikoa da –orain bai–, Europako 
Parlamentua mespretxatzea eta herritarrak engainatzea.

GUZTIEN HIZKUNTZA? (2008-09-18)

[2008ko ekainean, intelektual-talde batek Manifiesto por una 
lengua común (Hizkuntza komunaren aldeko manifestua) izenekoa 
zabaldu zuen (ikus El País, 2008-06-23), non gaztelaniaren erabi-
lera esklusiboa proposatzen zen Espainiako komunikazio 
publikoaren zenbait arlo eta eremutan, arrazoituz hizkuntza hori 
dela herritar guztiek duten hizkuntza bakarra. Bost puntuko testu 
labur hori oso pertsona ezagunek izenpetu zuten, besteak beste: 
Mario Vargas Llosak, José Antonio Marinak, Félix de Azúak, 
Albert Boadellak, Arcadi Espadak, Álvaro Pombok, Aurelio Artetak 
edo Fernando Savaterrek].

Nekatuta nago gaiarekin, baina pozten naiz ikusita oraindik 
bizirik dagoela intelektual protagonista –eta ez progresista– horiek 
sinatutako Manifiesto por una lengua común penagarri hark sortu 
zuen eztabaida, zeren eta hezkuntzari eta hizkuntza-politikari buruz 
idatzitako lanengatik, hain zuen ere, nabarmentzen baitira egileok… 
Idazki begirunerik gabeko, gezurrez jositako eta manipulatzaile horri 
zor diogu oraindik ere eztabaidatzen jarraitzea hizkuntza-heziketari 
buruz, bizikidetzari buruz eta estatuaren eraikuntzari buruz.

Manifestuaren arabera, zilegi izango litzateke, tokian-tokian, 
uko egitea hezteari asturieraz, araneraz, katalan-valentzieraz, 
euskaraz, aragoieraz edo galegoz, gaztelania baita denontzako 
“hizkuntza komuna”, eta hori “demokraziarentzat aberastasun 
ikaragarria” da, “Espainia osoan duen tradizio historikoaren 
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argitan” eta “munduan duen indarraren poderioz”. Horrenbestez, 
eskolaratzea gaztelaniaz bakarrik onartzeak gaztelania-hiztunen 
“diskriminazioa eta bazterketa” saihesten du eta, gainera, 
demokrazia indartu eta “baztertuen dauden herritarrak laneratzeko 
eta gizarteratzeko aukerak” handitzen ditu.

Ikus dezagun. Argi dago espainiarrek gaztelaniaz duten 
ezagutza ez dela beti berdina toki guztietan. Galiziar, euskaldun eta 
katalan zahar batzuek zailtasunak dituzte telebistan gaztelaniaz 
egiteko. Gogoan har dezagun hizkuntza hori inposizio bidez iritsi 
zela toki askotara, duela bizpahiru belaunaldi bakarrik. Gaztelania 
ama-hizkuntza ez dugun espainiar asko (% 40 inguru) hobeto 
mintzatzen gara gure lehen hizkuntzan, nahiz eta gaztelaniaz 
eskolaratuak izan (frankismoaren garaian). Ez gaitezen hipokritak 
izan: bigarren hizkuntza bat ikastea buruarentzat lagungarria eta 
onuragarria da, ikerketek frogatzen duten moduan, baina nekez 
lortzen da ama-hizkuntzan adinako mailarik.

Orduan, zer esan nahi du hizkuntza komun horrek? Eta zergatik 
proposatzen da? Zoriontsuagoak izango gara estatu elebakar 
gaztelaniadun batean? Bizikidetza eta tolerantzia errazagoak 
izango dira Galizian umeek galegoa baztertzen badute? Aukera 
gehiago izango dituzte euskara-klasea albo batera uzten duten ume 
euskaldunek? Pozik egongo dira katalanak gaztelaniaz hitz egin 
behar diotenean katalan hizkuntza ez ikastea erabaki zuen tokian 
tokiko funtzionarioari? Bai zera… Inola ere ez!

Gauza bera gertatzen da guraso batzuek eskatzen dutenean 
kultura musulmanean hazitako beren alaba ez joateko uda-
lekuetara, edo beste batzuek eskatzen dutenean lehenengo 
jaunartzea prestatzen ari den semeak piper egiteko Herritar-
tasuneko eskola-orduan. Tokian tokiko kultura(n) ikastea inoiz ere 
ez da diskriminazioa.

HEZIKETA ELEANIZTUNA (2009-10-29)

Espainiako eskola-ume gehienek heziketa eleaniztuna jasotzen 
dute. Rocíok gaztelania eta ingelesa ikasten ditu; Pepek zortea du, 



8. Escuela-ko zutabeak 169

ikastetxean bigarren hizkuntza bat ikas dezakeelako, eta fran-
tsesarekin hasi zen irailean. Gainera, Xosék galegoa ikasten du; 
Itziarrek, euskara; Montserratek, katalana. Batzuek latina ere 
ikasten dute, batxilergoa letren bidez egiten badute. Denek ikasten 
dituzte bi hizkuntza gutxienez, eskolatik kanpo hitz egiten 
dituztenak kontatu gabe: Ibrahin, etxean, amazigeraz mintzatzen 
da; Benazir, urduz; Gudrun, alemanez. Eta horrela beste asko ere 
bai.

Barkatu pernandokeria: horiek guztiek garun bakarra dute, eta 
komunikazio-gaitasun bakarra, eleaniztuna eta moldakorra, zeina 
adierazi egiten baita beren hizkuntzetako batean ahoz edo idatziz 
mamitzen den komunikazio-egoera bakoitzean. Eta aipaturiko 
hizkuntza guztiek ezaugarri asko partekatzen dituzte: bokal- eta 
kontsonante-sorta baten bidez ahoskatzen dira, subjektua eta 
predikatua dute, orainaldiko aditz-formak, iraganekoak eta 
geroaldikoak, lexiko komuna zenbait kasutan, eta abar.

Hala ere, egoera hori ez da ikasgeletan islatzen, bertan 
hizkuntza bakoitzak bere bideari jarraitzen baitio, bakoitza bere 
curriculum-planekin, testuliburu eta metodologia diferenteekin. 
Irakasleak ere departamentu ezberdinetan daude; haien jatorrizko 
prestakuntza norbere hizkuntzaren eta kulturaren ingudean ondua, 
eta oso gutxitan koordinatzen dira elkarren artean. Horregatik, 
haurrek gaztelaniaz egiten dituzte diktaketak eta analisi 
sintaktikoak, ingelesez listening-ak, eta galegoz interferentzien 
zuzenketak. Behin baino gehiagotan ikasten dute zer den 
subjektua, kasu bakoitzean terminologia eta adibide ezberdinekin 
baldin bada ere –bata bestearekin loturarik gabe sarritan, ez baitira 
elkarren artean konparatzen–. Eta, azkenean, ez dute jakiten aditz-
forma bera direla gaztelaniazko indefinido, ingelesezko past eta 
katalanezko preterit perfet –eta berdin beste hizkuntzetako adizki 
baliokideak–.

Zergatik ez dugu baztertzen zatikako planteamendu estu hori? 
Asko egin daiteke: hizkuntza baterako baino gehiagotarako 
material komun eta koherenteak landu; jarduera eleaniztunak 
prestatu, haurrek hizkuntza bat baino gehiago praktika ditzaten, 
itzuli dezaten, interpreta dezaten –benetako bizitza errealean 
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bezala–; Hizkuntzen Europako Portfolioa baliatu; gramatikari 
atxikiago dauden kontuak, abstraktuagoak, oinarrizko irakasgai 
batean bildu (Egitura bateratuak), non subjektua eta morfema zer 
diren erakutsiko den, baina hizkuntza guztietako adibideak 
baliatuz.

Bada, proposamen hori egon badago. Hizkuntzen tratamendu 
integratua deitzen da; tradizio handi samarra du Euskadin eta 
beste toki batzuetan…, eta egunetik egunera gero eta beharrez-
koagoa dela dirudi. Alternatiba indartsua da, etorkizun eta asmo 
handikoa.

DOKTRINATU (2012-02-09)

[2012ko hasieran, Espaniako Gobernuko Hezkuntza 
Ministerioak, José Ignacio Wert titularraren eskutik, proposatu zuen 
Herritartasunerako Hezkuntza oinarrizko hezkuntzako irakasgaia 
aldatzea; irakasgai hori LOE Hezkuntzari buruzko Lege 
Organikoaren bitartez sartu zuen PSOEk, 2006an. Irakasgaia aldatu, 
eta Heziketa Zibiko eta Konstituzionala izatera pasako litzateke, 
eduki edo curriculum ezberdin batekin. Ministroak zenbait 
elkarrizketa eman zituen hedabideetan, eta aldaketa horren beharra 
azpimarratu zuen, aurreko irakasgaiak atxikia zuen ‘doktrinatzea’ 
saihesteko; horretarako, testuliburu batzuetako adibideak aipatu 
zituen, azkenean faltsuak gertatu zirenak, orduko prentsak argitu 
zuenez. Handik hilabete batzuetara, ministro horrek ospe are 
handiagoa irabazi zuen Madrilgo diputatuen Kongresuan, 
hezkuntzaren erreformari buruzko eztabaida batean esan zuenean 
bere asmoa zela “ikasle katalanak espainolizatzea”. Dena den, 
ondoko zutabe hau adierazpen horiek baino lehenagokoa da, eta 
lehendabiziko gertakariari egiten dio aipamena soilik].

Txalo egin nahi diot Hezkuntzako ministroari, doktrinatzea 
errefusatzeagatik. Doktrinatzea da agintari batek dioena erre-
pikaraztea, buruz ikasaraztea eta sinetsaraztea. Da esaldi batzuk 
ontzat ematea –esaterako, “Jainkoa da aita, semea eta espiritu 
santua” edo “kapitalismoa maldan behera amiltzen ari da” 
(ministroaren adibidea)–, irakasleak esaten dituelako edo testu-
liburuan daudelako.
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Doktrinatzearen kontrakoa da kritikoak izaten irakastea. Da 
ebaluatzen irakastea; alegia, baieztapen bat datu fidagarrietan eta 
arrazoibide logikoetan funtsatzen den ala ez, jakitun izanik beti 
daudela ideologiak eta interesak tartean. Da ideia propioak 
eraikitzen irakastea, arrazoiz hornituak, koherenteak balio 
pertsonalekin eta sozialekin. Da, baita ere, ideien aniztasuna 
aitortzea, desadostasunak izateko eskubidea, eta gurekin bat ez 
datozenekin akordioetara iristeko beharra aitortzea.

Baina ez da edukien kontua bakarrik. Doktrinatzea da, baita 
ere, azaltzea, besterik gabe, “Lurra bere ardatzaren inguruan jiraka 
dabilela” edo “perpausa subjektuak eta predikatuak osatzen 
dutela”, pentsatuz ikasleak horiek sinetsiko dituela bakar-bakarrik 
irakasleak esaten dituelako. Kritikoa izateak esan nahi du 
edozertarako datuak eta arrazoiak bilatzen irakatsi behar dela: 
egiaztatzea zerua aldatu egiten dela gauean zehar, Iparrizarra izan 
ezik, edota deskubritzea esaldi gehienek aditz bat eta subjektu bat 
dituztela, elkarren artean gramatikalki komunztatuta. Beste teoria 
batzuk ere egiaztatu beharra dago, adibidez Kopernikoren aurreko 
unibertsoaren ikuskera edo aditzaren argumentu-egitura. Teoria 
guztiak ezagutu behar dira, ebaluatu, eta, gero, osoena, zuzenena 
eta sinpleena aukeratu.

Horregatik guztiagatik, ez dut uste etorkizuneko Heziketa 
Zibiko eta Konstituzionala irakasgaian “auzi arantzatsuak” (sexua, 
abortua, homosexualen eskubideak) baztertzea denik biderik 
egokiena kritikoak izaten irakasteko. Kontrakoa esango nuke… 
(Ez da egokiena ere ministroa ibiltzea aipamen faltsuak haizatzen, 
ustezko testuliburuetatik atereak, baina nahiago dut pentsatu akats 
bat baino ez zela izan).

Kritikoak izateko, gazteek Darwinen teoria eta kreazionismoa 
ikasi beharko lituzkete, planetaren beroketari buruzko datuak eta 
negazionismoa, animalien eskubideak eta tauromakiaren 
tradizioa. Denak entzun, haien arrazoiak eta teoriak, eta 
bakoitzak bere kabuz aukeratu, zentzuak eta gogoetak gidaturik. 
Arazo horiei ez ikusiarena egitea edo Konstituzioari men egitea, 
beste Biblia bat balitz bezala, hori beste doktrina akritiko bat 
besterik ez da.
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“OINARRIZKO GAITASUNA” TERMINOAREN KRITIKA (2008-11-13)

[2006ko Hezkuntzari buruzko Lege Organikotik eratorritako 
zenbait dokumentuk, bestalde, Espainia osoan derrigorrezko 
hezkuntzaren curriculumak gidatu behar dituzten oinarrizko zortzi 
gaitasunak formulatzen dituzte, zeinek aldaketa kualitatibo bat 
baitakarte, eredu aktiboago eta gaitasunetan zentratuagoa 
bultzatuz].

Arrunt osasungarria iruditzen zait kritika eta desadostasuna 
eranstea hezkuntzari buruzko diskurtso instituzionalari, sarritan 
doktrinaren eta proselitismoaren artean kulunkatzen baita. Ez al 
dugu izan nahi irakasle gogoetazale, autonomo eta ideia propioak 
dituztenak? Ba hasi gaitezen gu geu sendabidea jartzen!

Hona hemen aitorpen intimo bat: ez zait gustatzen “gaitasun” 
terminoa. Nire ustez –eta hizkuntzalaria naiz–, hirurogeiko 
hamarkadaraino bueltatzea da…, hasierako Chomskyren garairaino 
atzera egitea, orduko “gramatika-gaitasun” ospetsu hartara, zeina 
gero Hymesek berriz “komunikazio-gaitasun” gisa definitu 
baitzuen. Nahiz eta terminoa oraindik bizirik egon –hizkuntzaren 
eremuan–, iruditzen zait curriculum berrian kontzeptu-unitate 
moduan erabiltzeak arazoak dakartzala gehiago, soluziobideak 
baino.

Oinarrizko gaitasuna kontzeptuak eragozpen ugari dakartza, 
baztertzekoak, curriculum-proposamen berriak dakarren 
espirituaren aurkakoak. Hizkuntzalarientzat, entitate kognitibo bat 
da, abstraktua, diziplinarioa. Hezkuntza-tradizio anglosaxoiarekin 
ohituta dauden hezitzaileentzat, konduktismoaren aire halako bat 
dauka, eta ahalmen isolatu, banakako eta behagarriak biltzen ditu, 
objektibotasunez ebaluatzeko modukoak. Oro har, gaitasuna urrun 
gelditzen da hezkuntzaren munduan, gaur egun, nagusi dabilen 
ikuspegi soziokonstruktibistatik, zeinak ikaskuntza bere 
ingurumarian kokatzen baitu, kontzeptu diziplinarteko gisa, 
askotarikoa, esanguratsua, pertsonen identitatearekin, beren 
ekintzekin eta elkarreraginekin lotua. Gainera, oinarrizko 
izenondoak areagotu baino ez du egiten ikuspegi esentzialista eta 
ikaskuntzaren testuingurutik aparteko hori.
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Aitor dezagun halaber aski moldakaitza dela ELGAren 
DeSeCo programak (Gaitasunak Definitzeko eta Aukeratzeko 
Proiektua) ematen duen gaitasun terminoaren definizioa, Europako 
instituzioen ohiko estilo burokratikoaz emana baitago: “… jakintza 
eta trebetasun batzuk baino gehiago da. Eskakizun konplexuei 
aurre egiteko abilezia ere bada, baliabide psikosozialetan 
oinarrituta eta baliabideok (trebetasunak eta jarrerak barne) 
testuinguru zehatz batean erabiliz”. Horiek horrela, hezkuntza-
erakundeek beste biderik ez dute izan, eta horren kontzeptu lauso 
eta nahasia argitu, adibideak eman, garatu eta eraginkor bihurtzeari 
ekin behar izan diote.

Uste dut termino hobeak zeudela eskura, hala nola praktika 
soziala edo ataza, hobeto egokitzen direnak gaur egungo ikuskera 
soziokulturalera; ñabardura gutxiago dituztenak, gardenagoak eta 
halako tradizio bat dutenak. Merezi zukeen, aukeratzez gerotan, 
lehengo termino ezagun batzuk birziklatzea, trebetasuna edo 
ahalmena, adibidez. Ondo dakigu zein garrantzi handia duen 
formak… Denok gogoratzen ditugu aspaldiko curriculum jakin 
batzuk, erreka jo zutenak, aurkezteko unean oso terminologia 
ulergaitza erabili zelako, neurri batean behintzat.

GORAIPAMENA ETA KRITIKA (2008-12-11)

Nire aurreko zutabea dela-eta (“Oinarrizko gaitasuna” 
terminoaren kritika, 2008-11-13), esker ona emateko edo 
zoriontzeko mezu batzuk jaso ditut. Baina ez nago ziur 
hezkuntzako erreforma honen gaineko nire ikuspuntua behar 
besteko argitasunez adierazi ote nuen; beraz, jarraituko dut 
kritikatzen eta goraipatzen…

Nire aurreko testua gaitasuna terminoaren hautaketari 
buruzkoa zen, iluna iruditzen baitzait hezkuntzarekin loturiko 
ahalmenak edo asmoak izendatzeko. Baina erreforma honek baditu 
beste zenbait alderdi konbentzitzen ez nautenak. Ez dut gogoko 
funtsezko gaitasunak proposamenaren atzean ELGAren moduko 
erakunde bat egotea, zeinak for a better world economy goiburua 
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ezarria baitu bere webgunean. Curriculumak egon behar al du 
interes ekonomikoen mendean? Eskolen ekarpena al da munduko 
ekonomia garatzea eta langileak laneratzeko prestakuntza ematea? 
Nik eskola arras bestelako bat imajinatzen nuen, pertsona osoak, 
arduratsuak, sentiberak eta zoriontsuak prestatzera zuzendua.

Zoritxarrez, beste dokumentu estandarizatzaile batzuetan ere 
ageri da erakunde handien interes ekonomiko eta politikoekiko 
mendetasun hori, esaterako Hizkuntzak Irakasteko Europako 
Esparru Bateratuan, Europass-en edo PISA proba ospetsuetan. 
Kontzeptu batzuek –hala nola bizitza osoan zehar egiteko 
ikaskuntza, hizkuntza-pasaportea edo hezkuntza-estandarrak– 
gehiago dirudite lan-merkatua erregulatzeko bitartekoak, herritar 
zoriontsu eta ongi heziak sortzeko tresnak baino.

Bestalde, aitortzen dut dokumentu horiek hobekuntza handia 
dakarkiotela hezkuntzaren kalitate orokorrari. Ona da jarraibide 
zehatzak izatea estatu, hizkuntza eta diziplina guztientzat, 
koherentzia, gardentasuna eta eraginkortasuna areagotzen 
dituelako. Orientabide horiek bat etortzea ikerketa psikope-
dagogikoarekin, halaber, berme bat da, pausoak norabide egokian 
egiten ari garen seinale.

Azkenik, ongi etorria iruditzen zait curriculumaren beste 
erreforma bat. Ona da programak eta orientabideak aldiro-aldiro 
berritzea. Aukera bat da hazteko, berrikuntzaren adierazgarri da, 
eta errealitate aldakor baten eguneratzearen zantzu. Ez dakigula 
gerta Espainiako unibertsitate ospetsu bateko zuzenbide-fakultate 
hari bezala, harrotu egiten baitzen bertako ikasketa-plana ez zelako 
aldatu berrogeita hamarreko urteez geroztik: “Plana oso ona delako 
proba ezin argiagoa da”, entzun nion bertako irakasle bati –uste dut 
burua ilunduta zuela, noski, zeren bizitzak eta justiziak, gaur egun, 
ez baitute zerikusirik antzinakoarekin.

TESTULIBURUAK (2009-10-01)

Uste dut testuliburuen gaineko betiko eztabaidari –dela 
eztabaida pedagogikoa, ekonomikoa edo politikoa– ikuspegi 
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historikoa falta zaiola. Doakoak behar duten ala ez, curriculumera 
egokitu beharra dutela, ingurune digitaleranzko “emigrazioa” dela 
eta ez dela…, hitz egiten dugu testuliburua zerbait estatikoa balitz 
bezala, itxia edo aldez aurretik finkatua. Ahaztu egiten zaigu 
iragana berragertze esanguratsuz beterik dagoela…

Askorentzat, garai bateko Enciclopedia Álvarez (orain berriz 
argitaratua, kalean dena) edo antzeko testulibururen bat izan da 
Gaztelania, Geografia, Aritmetika, Zientziak edo Historia Sakratua 
jakintzagaien oinarriak era intuitibo, sintetiko eta praktikoz 
laburtzen zituen lehendabizikoa eta bakarra. Nahikoa ziren 
marrazki xaloz apainduriko ehunka orrialde, “orduko eskolako 
jakintza” biltzeko. Hezkuntzari buruzko 1970eko Lege Orokorrak 
amaiera eman zion eredu uniformizatzaile horri: irakasgaien liburu 
monografikoak jaio ziren, arloz arloko argazkiz, mapaz eta 
eskemaz hornituta: liburu-zorro handiak eta sendoak erosi behar 
izan genituen, liburu guztiak kabituko baziren.

Laurogeiko hamarkadan “material osagarria” sortu zen: 
ortografi koadernoak, eskola-hiztegiak, buruketa-liburuxkak, 
mailaz mailako irakurgaiak, laborategiko protokoloak, eta abar. 
Irakasgai bakoitzak, bere testuliburua ez ezik, lanerako zenbait 
material ere behar zituen. Laster zabaldu ziren ikus-entzunezko 
“baliabideak” ere: audio-grabazioak, diapositibak edo filmak; 
zorionez, ez ziren ordaindu behar! Eta mende-aldaketarekin batera 
boom digitala etorri zen (CDak, DVDak, eta online geroago), eta 
egoera gehiago zaildu zen.

Beraz, badaramatzagu hamarkada batzuk material didaktikoa 
ugaritzen eta dibertsifikatzen. Testuliburua hamaika zatitan apurtu 
da, eta hainbat identitate eta funtzio ezberdin hartu ditu: koaderno 
grafikoa, ikus-entzunezko erreportajea, programa informatikoa, eta 
abar; mehetu egin da, ohiko informazio-iturrietara jotzeko bideak 
eskurago eta ugariago diren neurrian.

Ulertzen dut argitaletxeek “liburu elektronikoari” eta 
neurrigabeko pirateriari dioten beldurra, “negozio-eredu” berriaren 
aurrean agertzen duten kezka. Ulergaitzagoa egiten zait hezkuntza-
-kontseilaritzek beren paparrean dominak eskegi nahi izatea, 
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berrikuntza pedagogikoaren izenean ikasgelan “liburu elek-
tronikoak” sartzeko planak bultzatzen dituztenean –azkenean, PDF 
dokumentu soilak [sic] izaten dira–. Negoziotik eta politikatik 
harantzago, uste dut pedagogiaren aurrerakuntza beste bide 
batzuetatik doala, historiak erakusten duen moduan.

LETRAK EDO ZIENTZIAK (2010-05-13)

Maria selektibitatea prestatzen ari da, Medikuntza ikasi nahi 
duelako eta, horretarako, nota ona behar duelako. Ez du ulertzen 
zergatik ikasi behar dituen Hizkuntza eta Filosofia: “Pediatra 
izango naiz…, zertarako behar ditut horiek?”. Luis Batxilergoa 
Giza Zientzietan ikasten ari da, eta gorroto ditu zifrak: “Nik 
sorkuntza-lana maite dut, hizkuntza eta literatura…, zergatik ikasi 
behar ditut matematikak?”. Letren eta zientzien arteko banaketaren 
benetako adibide bi dira –agian esajeratuak–.

Horrelakoa da gure mundu akademikoa. Tradizio handia eta 
oparoa dugu atzean, batetik Hizkuntza eta Literatura ematen duten 
irakasleena, eta bestetik Matematika eta Natur Zientziak, Fisika 
edo Kimika ematen dutenena. Normaltzat jotzen dugu hizkuntza 
izatea literaturaren, arteen, humanitateen eta subjektibitatearen 
abaroa, eta, aldiz, matematika izatea zientzialarien, objek-
tibotasunaren, zehaztasunaren eta neutrotasunaren lanabesa. 
Zientzian ez bide dago tokirik metaforetarako, ezta literaturan 
zifretarako ere. Maisu-maistren arteko bazkari batean, 
“zientzietako norbait” behar dugu, kontuak egin eta bakoitzak 
zenbat ordaindu behar dugun jakiteko.

Estereotipo murriztaile bat da, mesedeak baino gehiago kalteak 
dakartzana. Hizkuntza eta Matematika estuki lotuta daude. 
Historikoki, zifrak izan ziren lehenengo idazkuntza-zeinuak; gero 
etorri ziren letrak. Bai analisi linguistikoak bai formalizazio 
matematikoak elkarrengandik hurbil dauden logika abstraktuak 
erabiltzen dituzte. Kaleko testuetan hitzezko argumentuak eta 
estatistikak nahasten dira, metafora orijinalak eta barra eta pastel-
-diagramak. Zientziak baliabide erretorikoak baliatzen ditu teoriak 
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formulatzeko: “unibertsoko zulo beltza”, “informatikako harrak eta 
troiarrak”, “joskintza genetikoa”, “arma farmakologikoa”, eta abar. 
Zientziaren espresabidea hitzak dira, eta diziplina sozialak eta 
humanistikoak metodo kuantitatiboez baliatzen dira.

Etorkizuneko hezkuntzak gainditu egin beharko lituzke 
banaketa-lerro horiek. Hizkuntzari buruzko testuliburuek testu 
zientifikoak jaso beharko lituzkete poesia eta ipuinekin batera, testu 
dibulgatiboak eta askotarikoak. Dibertigarria izango litzateke batean 
eta bestean agertzen diren metafora eta pertsonifikazioak aztertzea. 
Analisi automatikoetarako programa informatikoak erabil ditzakegu, 
izenondoa eta aditza aztertzeko. Matematikako irakaslea saia liteke 
problemen enuntziatuak arrazoitzen irakasten, ekuazioak hitzez 
adierazten, era logiko batez argudiatzen. Irakats lezake, halaber, 
estatistika batek ezkutatzen duen manipulazioa, edo zenbaki hotz eta 
neutro batzuen atzean funtsatzen diren interes partikularrak.

LIBURUTEGIAK (2012-11-24)

Bibliotecas Escolares en Tránsito izeneko iragan biltzarrean, 
Santiagon, galdetu zidaten nola irudikatzen nuen eskola-liburutegi 
bat. Galderak tranpa du: ez al dituzte izango aurki zentro guztiek 
wifia, ordenagailu eramangarriak eta material didaktikoz 
hornituriko online biltegiak? Orduan…, zertarako gastatu dirua 
liburuetan eta apaletan?

Bai, ba! Nire ustean, liburutegia etorkizuneko eremu bat da, 
gaur egun haurrek behar duten informazio-gaitasuna garatzeko 
gune bat, mundu digital, globalizatu, kultur anitzeko eta infoxikatu 
honetan. Internetek, agian, milaka testu jarriko dizkigu eskura, 
baina testuoi zentzua ematea eta jakintza bihurtzea, hori beste 
kontu bat da. Egun, irakurtzea atzo baino zailagoa da, testu 
gehiago daudelako, euskarri eta hizkuntza gehiago, eta erantsitako 
zabor gehiago ere bai (gezurrak, esajerazioak). Datuak sortzeko, 
banatzeko eta jasotzeko moduek ikaragarri eboluzionatu dute, tai 
gabe. Informazio-prestakuntza hasieratik eta etengabe izatea 
ezinbestekoa da.
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Eskola-liburutegia behar horri aurre egiteko tokia, jardunbidea 
eta kontzeptua da. Noski, ez dut imajinatzen irakurketa-gela bat 
paperezko fitxez beteriko tiraderekin, giltzarrapoz itxitako apalekin 
edo isiltasuna eskatzen duten txartelekin. Gaur egun IIBZak 
(ikasteko eta ikertzeko baliabideen zentroak) aipatzen ditugu, eta 
tokiok hainbat baliabidez hornituta irudikatzen ditugu: wifia, 
entxufe elektrikoak, liburu eta ekipamendu informatikoak, taldeka 
lan egiteko eta bideoak ikusteko moduko mahaiak eta kabinak, 
ikasleei aholkuak emateko eta irakasleekin elkarlanean jarduteko 
teknikariak, sare indartsu, interaktibo eta estekaz eta edukiz 
beteriko bat, ordutegi zabal batekin, klase-orduetan eta klase-
-orduetatik kanpo erabiltzekoak. Imajinatzen dut IIBZ bat, sareko 
material onenak bilatu eta irakasgai bakoitzari egokitzen dizkiona; 
ikasleen ikasketa-plataforma eta irakasleen koordinaziokoa 
kudeatzen dituena (Moodle); eskolaz kanpoko jarduerak eta 
diziplinarteko proiektuak prestatu eta dokumentatzen dituena; 
aisialdian irakurtzen duten neska-mutilak orientatzen dituena; 
ikastetxeko heziketa-proiektuen bultzagile. Irakasle espezializatuak 
dituena, dokumentazioan eta informatikan prestatuak, kontratu 
iraunkorra dutenak. Eskola-liburutegien sare probintzial, 
autonomiko edo estatuko baten barruan dagoena, beste horiekin 
proiektuak, baliabideak eta ekimenak partekatuz. Hezkuntzaren eta 
kulturaren alorreko gure instituzioek ordaindua, edozein dela ere 
haien kolore politikoa, horixe eskatzen dutelako herritarrek.

John Lennonek kantatu zuen moduan: You may say that I’m a 
dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us.

KOMIKIAK (2010-01-14)

Duela ez asko, Kobetik Tokiora Shinkansen tren lasterrean 
joan nintzen, telefono mugikorrez txateatzen eta sushia txotxez 
jaten ari ziren goi-exekutiboz inguratuta. Bidean nindoala, halako 
batean, nire ondoko bidaiariak (40 urtekoa, gorbata eta traje grisa) 
komiki bat atera zuen maleta larrubeltz urreztatu batetik, eta 
Naturoren abenturak gozatzeari ekin zion, eskuinetik ezkerrera, 
isilpean. Komiki lodia zen, zuri-beltza, paper birziklatuz egina.
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Komikia, Japonian, kirol nazionala da kasik: astero argita-
ratzen dira, eskaintza izugarria dago bai kantitatean bai edukietan, 
irakurle, gai, zaletasun eta behar orori begira. Milaka lokal daude 
komikiak saltzeko, alokatzeko, trukatzeko edo, besterik gabe, aulki 
bat edo toki bat uzten dizutenak irakurtzeko. Adin, lanbide, sexu 
eta gizarte-maila guztietakoek irakurtzen dituzte. Ohikoa da, 
naturala, onartua, ongi ikusia. Jendeak badaki komikia tresna 
egokia dela… zertarako eta historia, literatura edo zientzia ikas-
teko, eta onartu eta estimatzen du.

Espainian ez da trajez jantzitako exekutiborik ikusten komikiak 
jendaurrean irakurtzen, ez AVEn ez beste inon; gaizki ikusita dago. 
Zoritxarrez. Komikia zabaltzeko eta prestigioa emateko egin diren 
ahaleginei esker, bertako sorkuntza-lana balioesten da, artetzat 
jotzen da, baina oraindik asko falta da heziketarako duen balioa 
onartzeko, ikasketarako duen gaitasuna aitortzeko. Agian, komiki-
marrazkilariak bai, lortu du artista-estatusa, pintorearen edo 
eskultorearen parekoa, baina komiki-irakurlea oso urruti dago 
nobelak, egunkariak edo saiakera-liburuak irakurtzen ditue-
narengandik, balorazio sozialari dagokionez.

Badira txalotzeko moduko salbuespenak. Paidós argitaletxeak, 
adibidez, Para todos izeneko komiki-bilduma kilikagarria 
eskaintzen du, eta honako eduki hauek jorratzen ditu: kaosaren 
teoria, unibertsoa, Chomsky edo Buda. Prentsaren bidez jakin 
genuen bazela Jesukristoren bizitzari buruzko komiki bat, paperean 
eta Iphone-rako bertsio elektronikoan –beraz, ez bereziki haurrei 
zuzendua…–. Sormenezko ekimenak dira, irakurleak erakartzea 
bilatzen dutenak, bai eta kalitateko edukiak zabaltzea ere, idatzizko 
genero herrikoi eta gutxietsien bitartez.

Ordenagailu eramangarrien, liburu elektronikoen eta 2.0 
eskolaren eztabaida bizi-bizi dagoen unean, komikiak irtenbide 
asko dakartza: marrazkiak eta testuak konbinatzen ditu, narrazioa 
eta erretratua; ongi egokitzen da zinemara, eta arazorik gabe aurre 
egiten dio emigrazio digitalari; zubi-lana egiten du aisiaren eta 
ikasketaren artean. Orduan, zergatik ez dugu gehiago baliatzen? 
Ikas dezagun matematika-, hizkuntza- edo gizarte-gaiak bineta eta 
bunbuiloen bidez!
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BIDEO-JOKOAK (2011-10-27)

Gure hezkuntzaren kutxa beltzetako bat bideo-jokoak dira. Eta 
kutxa beltza esapidea erabiltzen ari naiz adiera psikologikoan, hau 
da, elementu edo osagai ezagutezina, zeinari buruzko infor-
maziorik ez baitugu, ezin dugulako behatu, ezkutatuta dagoelako 
edo interesik ez duelako –horixe da gure kasua–.

Umeek –eta hain umeak ez direnek ere (adibidez, kidadults 
edo ume handi horiek, komikiak irakurtzen jarraitzen dutenak, 
unibertsoko soldaduen bildumak egiten eta 30 urterekin bideo-
-jokoekin jolasten dutenak)– ordu asko ematen dituzte 
bideokontsolari kateatuta (Wii, Xbox, Playstation…). Asteak eta 
hilabeteak igarotzen dituzte joko baten ziklo osoa bukatu arte; 
alegia, agertokia, helburuak eta baliabideak ezagutzen, zailtasun-
maila guztiak gainditzen, zaletuen foroetan parte hartzen edo, 
amaiera aldean, beren heroiekin fanfic narrazioak idazten edo 
machiminak (berriz nahastutako bideoak) sortzen bideo-jokoen 
zatiak josiz. Guztira, 100 ordu baino gehiago igaro ditzakete 
urtean, esan nahi baita eskola-curriculumeko irakasgai askori 
eskainitako denbora baino gehiago.

Baina hezitzaileoi ez zaizkigu interesatzen. Inor gutxik 
sinesten du bideo-jokoek zerbait probetxugarria ikasteko balio 
dezaketenik. Gehienentzat, denbora-pasa axaleko eta dibertigarriak 
dira, arreta desbideratzen dutenak gai benetan garrantzitsuetatik: 
ikasgelako ariketak eta testuliburuak. Ez du axola diziplina 
ezberdinetako ikertzaile entzutetsuek (James P. Gee, Marc 
Prensky) haien balio didaktiko eta motibatzailea azpimarratu 
izanak. Gauza bertsua pentsatzen zuten askok –hain aspaldi ez 
dela– nobelak eta ipuinak irakurtzeari buruz…, denbora-galtze 
alferrikakoa zela, eta ez prestakuntza-jardun bat.

Nire doktoregai bat (Gilmar Ayala) Kataluniako jokalari-
-komunitate bat aztertzen ari da etnografiaren ikuspuntutik, eta 
datu harrigarriak atera ditu. Adibidez, bideo-jokalariek etengabe 
irakurtzen jarduten dutela: jokoen instrukzioak, adierazpen 
grafikoak, zaletuen foroak (urratsen bat gainditzeko laguntza 
bila), sektoreko enpresen webgune komertzialak, beste jokalari 
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batzuen blogak, eta abar; hizkuntza ezberdinetan irakurtzen 
dituzte testu espezializatu samarrak eta multimodalak. Elka-
rrizketa batean, ospitale batean administrari gisa lan egiten duen 
jokalari batek kontatu zuen bideo-joko batekin ikasitako 
trikimailu batzuei esker konpondu zuela bulegoan gestioaren 
gaineko arazo tekniko bat.

Bikain! Bideo-jokoak irakurtzeko akuiluak dira, ikasketa 
teknikoak eginarazten dituzte… eta ez dira alferrikakoak! Bada 
garaia kutxa beltza irekitzeko, baliabide hauek ganoraz hartzeko 
eta eskolari begira jartzeko.

MSN HIZKUNTZA (2012-01-12)

Ez zait gustatzen kazetari, hezitzaile eta herritar askok 
Interneteko ortografiari buruz erakusten duten begirada lerratuegia. 
Neska-mutil koskorrek –eta heldu askok– idazten dute 
Eaaaaaaarki! (“Ederki!”) edo Setan sabis? (“Zertan zabiltza?”) 
sareko txatetan, foroetan eta postetan edo mugikor baten SMS 
batean, eta horrek ez du beti esan nahi ez dutela ortografia 
estandarra ezagutzen, ezta ere haien asmoa hizkuntzaren 
garbitasunari, zuzentasunari edo batasunari erasotzea denik. 
Barregarria da! Mezu laburrak, bat-batekoak eta lagunartekoak 
dira, testuinguru pribatu eta hitz-aspertuetatik atereak. Ez dago 
zertan horiek arautu; inork ezin du beharkizunik ezarri egoera 
pertsonal horietan idazteko moldeaz. Inork ez du eskubiderik niri 
agintzeko nola idatzi behar diodan amari (berak irakatsitako 
katalan-dialektoan idatzi ohi diot, gaztelaniazko hitz zenbaitekin 
eta akats batzuekin), ezta lagunei mezu pribatu bat nola idatzi 
behar diedan ere. Nahikoa da!

Zergatik ez gara saiatzen ulertzen, epaitu beharrean? Askoz ere 
interesgarriagoa da! Idazkera ideofonematikoari buruzko ikerketak 
(horrela deitzen baita) erakusten du neska-mutikoek kontzienteki 
bereizten dituztela hizkuntzaren forma publiko zuzena (estandarra) 
eta Messenger edo Interneteko hizkuntza (hala deitzen diote 
batzuek). Ondo dakite noiz erabili behar den bata eta noiz bestea, 
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solaskidearen arabera. Ikerketa baterako 50 SMS eskaini zituen 
ikasle batek aitortu zuen gaztelaniaz eta katalanez idazten zuenean 
ortografia erraztu egiten zuela, baina frantsesez ez, gutxiago 
menderatzen baitzuen: “Izan ere, ez naiz seguru sentitzen eta 
ulertzen didatela ziurtatu nahi dut”.

Idazketa-mota honek kodea errazten du (laburdurak erabiliz eta 
azentu-markak, bokalak eta digrafoak kenduz), eta adierazkortasun 
handiagoa eransten dio testuari (letra larriak, aurpegierak eta joko 
grafikoak sartuz), betiere norbanakoaren identitatea markatzeko: 
neska-mutilek ortotipografiagatik ezagutzen dute mezuaren egilea. 
Beste ikasle batek kontatu zuen ezen, afalostean txateatzen ari 
zenean, idazkeratik jakiten zuela noiz joana zen laguna harrikoa 
egitera eta haren ordez noiz ari zen idazten ama. Alegia, badago 
zerbait dialektala idazketa-mota honetan.

Psikologo britainiar batzuek, 2009an, deskubritu zuten ezen 
txikitatik SMSak mugikorrarekin irakurtzen eta idazten ohitutako 
eskola-umeek pixkana-pixkana gero eta mezu sofistikatuagoak 
idazten zituztela eta hobetu egiten zutela beren kontzientzia 
fonologikoa; ondorioz, eskolako idatzizko zereginetan ere nota 
hobeak izaten zituzten.

Laburbilduz, MSN hizkuntza ez da etsaia. Utz diezaiogun 
bakoitzari nahi duen moduan idazten bere bizitza pribatuan, eta 
balia dezagun esperientzia aberats eta askotariko hori komu-
nikazio-gaitasuna lantzeko.

BULTZATU ETA ZABALDU (2012-03-08)

Harrigarria da nola ikasten dugun etenik gabe Interneten bidez: 
programa bat erabiltzen, baliabide batean kontsulta egiten, sare 
sozialetan profil bat sortzen. Ekaitzaren erdian olatuen antzera ari 
da aurrera egiten gure komunikatzeko era, informazioa eskuratzeko 
moldea eta informazio hori jakintza bihurtzeko prozesua. Bistan 
denez, ez da kontu berri bat; lehen ere, sarea iritsi aurretik, ikasten 
genuen eskola-eremutik kanpo. Baina ez hain abiada bizian! Ez 
hain indartsu!
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Zenbait ikerketak erakutsi dute Interneten eragina handiagoa 
dela etxean ikasgelan baino: gehiago erabiltzen da etxean; gertuko 
jendearekin ikasten da (lagunekin, senideekin), eta ez irakasleekin; 
erabilera pribatua eta jarraitua lotuta dago PISAko emaitza 
hobeekin, eta abar. Gure eguneroko bizimodua aldatuz doa 
teknologia berri bakoitzarekin; eskolak, aldiz, irmo eusten dio 
inprimategiaren garaiko ikuskerari.

Pedagogoek izen ezberdinez bataiatu dute gertaera hau: 
nonahiko ikasketa, edozein tokitan gerta daitekeena (N. Burbules); 
hezkuntza ikusezina, ez-aitortua, egunerokotasunean txertatua (C. 
Cobo eta J. W. Moravez); edupunk, “egizu zuk zeuk” goibu-
ruarekin (J. Groom, B. Lamb) eta Argentinako edupunkmanifiesto 
ospetsuarekin; hezkuntza hedatua, kultura digitalean eta sare 
sozialetan eta parte-hartze kolektiboarekin, software librearekin eta 
copyleft-arekin (Zemos98), edo Ezagutza Banku Komuna, denon 
ikaskuntzak gune komun batean (Platoniq) konektatu eta biltzen 
dituena. Termino horiek guztiek aditzera ematen dute eskola 
formalak galdu egin duela monopolioa, gaur egun eredu ofizialetik 
kanpo ikasten dugula, praktika-komunitateetan, modu autonomoan 
–eta hori kontrolatu nahi izatea itsasoan goldatzen saiatzea 
bezalakoxea dela.

Beste metafora bat ere gustukoa dut: ate bat bultzatu eta 
zabaltzearena. Hezkuntzak, orain arte, bultzatu egin du ikaslegaia, 
curriculum itxiak, kanon literarioak eta ezarritako programak 
erabiliz. Baina gaur egun, sarean, ikaslegaiek zabaldu egiten 
dituzte beren intereseko baliabideak; alegia, beren kabuz aukeratu 
eta sortzen laguntzen duten baliabideak. Ikasketak bultzatzea garai 
industrialeko jokaera da, eta ikuspegi uniformea, zentralizatua, 
tokikoa, itxia eta indibidualizatua erakusten du. Gustuko ditugun 
ikasketak zabaltzea, aldiz, jakintzaren gizarte postmodernoaren 
ezaugarria da, gizarte heterogeneo, deszentralizatu, ongi banatu, 
dinamiko, ireki eta kolaboratzailearena.

Laburbilduz, akats galanta da neska-mutilei debekatzea 
ordenagailu eramangarria etxera eramatea edo jolas-orduetan 
irekitzea, Wikipedia galarazita egotea edo bakarrik irakasleak 
dioena kontsultatu ahal izatea. Horrela ez dago aterik zabaltzerik.
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WIKIPEDIA (2011-05-12)

Jarraitzen dut Wikipidea arbuiatzen duten irakasleak aurkitzen, 
ikasgelan debekatua dutenak, haren aipamena dakarten lanei nota 
jaisten dietenak. Uste dute Wikipedia txarra dela, edozein 
“boluntariok” sarrerak erantsi edo datuak zuzendu ditzakeelako. 
Sinetsita daude hobeak direla izenpetuta dauden paperezko 
entziklopediak.

Oraindik ez dute irakurri Nature aldizkariak 2005ean 
argitaratu zuen ikerlana, non Wikipediaren eta Britannica 
entziklopediaren 42 sarrera aztertu ziren, eta ondorioztatu zuten 
biotan lau akats larri baino ez zeudela, alde batera utzita hainbat 
eta hainbat zehaztasun-akats (162 eta 123, hurrenez hurren). 
Aztertzaileek nabarmendu zuten Wikipediak gabezia batzuk 
zituela egitura- eta idazketa-kontuetan, baina Britannica-k baino 
arinago zuzentzen eta eguneratzen zituela testuak. Ikasgai 
bikaina, irakasleok: akatsak nonahi daude. Xalokeria ez da 
Wikipediaz fidatzea…, xalokeria izan zen sinestea hobeak zirela 
izenpedun entziklopediak!

Wikipedia ikaragarri maite dut. Ez bakarrik handiena, 
herrikoiena eta erabiliena delako. Erlauntza poliglota kultur 
anitzeko moduko bat da, bidean datorren munduaren ispilua, Web 
2.0ren metafora bat, jakintza eraikitzeko eta partekatzeko bere 
molde berriekin. Jakina, ez dut sinesten esaten duen guzti-
-guztia… –izan ere, nork sinesten du ezer, honezkero, ongi 
egiaztatu gabe?–

Egin proba. Bilatu “corrida de toros” edo “pelea de gallos” 
espainieraz, ingelesez eta frantsesez, eta konparatu emaitzak: 
ikusiko duzue hizkuntza bakoitzak bere erara apailatzen duela 
kontzeptua bere irakurleei begira. Egin klik eskuineko hegaltxoan 
(“Historia ikusi”) tabakismoa, hiesa edo koitoa terminoetan, 
euskaraz, espainieraz, katalanez edo galegoz, eta konparatu nola 
definitzen ziren horiek 2004an, 2007an eta gaur egun. Ariketa 
terapeutikoa da. Berehala jabetzen zara jakintzaren erlatibitateaz, 
pertsonekin, tokiekin eta uneekin duen lotura estuaz. Ez dago ezer 
akulturala, neutroa edo estatikoa denik.
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Hartu minutu batzuk patxadaz, eta kuxkuxeatu gaztelaniaz 
andaluz, valenciano edo asturiano hitzek dituzten milaka 
ekarpenen historian; “eztabaida” beroenak bilatu, parte-hartze 
“bandalikoenak” edo blokeatutako boluntarioak, dagoeneko idatzi 
ezin dutenak. Errealitateari buruzko beste ikasbide bat da, 
zinezkotasunarena eta zintzotasunarena.

Arazoak arazo, Wikipedia askoz ere interesgarriagoa iruditzen 
zait ohiko entziklopedia bat baino. Halere, zailagoa da kon-
tsultatzen eta ulertzen, irakurle kritiko eta sinesgogorrak eskatzen 
dituelako. Horregatik da ezinbestekoa lehenbailehen ikasgeletan 
sartzea eta irakasleek erabiltzea: isil-gordeka egunero kontsultatzen 
duten ikasleei laguntza emateko.

FANFIC (2012-04-12)

[Fanfic da fanfiction edo fikziomania terminoak izendatzeko 
gazteek erabiltzen duten laburdura ohikoena; hau da, gazteen litera-
tur lan baten edo telebista, komiki edo bideo-jokoren baten irudite-
riatik hartutako pertsonaiak, argumentuak edo ingurugiroak oinarri 
hartuta eraikitako narrazioak irakurtzea, idaztea eta iruzkintzea. 
Ikertzaileek diotenez, jatorria Star Trek telesailaren AEBko jarrai-
tzaileetan bilatu behar da, hirurogeiko hamarkadan. Nolanahi ere, 
literatur lan ospetsuenen ondorenak, egokitzapenak eta parodiak 
idazteko ohitura unibertsala da, eta kultura guztietan aurki daiteke].

Merezi du minutu batzuk ematea Googlen bilaketak egiten: 
fanfic edo fanfic & euskera, fanfic & Bilbao edo fanfic & Perdidos 
(edota boladan dagoen beste edozein saga, telesail, komiki, kanta 
edo bideo-joko). Begi aurrean mundu liluragarri bat agertuko 
zaigu, “legez kanpoko” gazteek idatzitako, irakurritako eta 
iruzkindutako narrazio apokrifoz betea; hau da, eskola-curri-
culumetik eta kanon literarioetatik eta argitaletxeen kata logoetatik 
kanpoko unibertso bat. Egileek maileguan hartzen dituzte beren 
gustuko lanetako pertsonaiak edo beste elementu batzuk, eta beren 
abentura propioak sortzen dituzte, beren auzoan girotuak, benetako 
gertakari eta pertsonekin nahastuz, menderatzen dituzten baliabide 
linguistiko eta literario apalak erabiliz.
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Gomendatzen dizkizuet: Harriet Potter (HarryPotter.cat 
gunean), non aztigaiak, aste batzuez, emakume bihurtzeko edabe 
bat edaten duen, horrela bizitza zein gogorra izan daitekeen 
esperimentatzeko; La doble vida del rey (fanfic.es), The Lion King 
filmean ikusi ez genituen sekretuetako batzuk erakusten dituena, 
edo Hinata y la fábrica de chocolate (TransFanic-en), Roald Dahl 
beste modu batez, Naruto mangako pertsonaiekin, irakurtzeko 
parada eskaintzen duena. Liluragarria!

Estatistikek erakusten dute webgune horietan milaka gazte 
daudela harrapatuta; dozenaka mila testu daude, hainbat 
kapitulutatik atereak, eta ehunka mila iruzkin, planeta osoan 
lingua franca bat eta lan jakin batekiko grina partekatzen duten 
internauten artean gurutzatuak. Webgune bakoitzak bere 
argitaratze-arauak ditu, fanfic modalitateak eta irakurleentzako 
oharrak: hizkera lizuna, lemon (sexua), crossover (lan ezberdinak 
nahastea), spoiler (amaieraren aurrerapena), eta abar. Hainbat 
hizkuntzatako guneak daude, gai eta estilo askotarikoak, baita 
itzulpenetarako ere. Sartu sareko txoko hauetan, gainbegiratu 
fanfic bat edo beste, kuxkuxeatu iruzkinen artean. XIX. mendeko 
foilletoizko nobela bat irakurtzea bezalakoxea da, baina 
irakurleen sentipenez eta egilearen erreakzioz hornituta. 
Literatura freskoa da, herrikoia, lotsagabea eta inperfektua. 
Bizirik dago eta dinamikoa da; jende askok parte hartzen du eta 
plurala da.

Fanfic-a, gaur egun, oso ikergai emankorra da, arrazoi 
askorengatik. Digitala da, autogestionatua, alternatiboa, koo-
peratiboa, herrikoia… Neska-mutikoak ikasgelan aspertu egiten 
direla dirudien honetan, hara non orduak eta orduak ematen 
dituzten astean, edo egunean, etxean sareko gune horietara 
konektatuta, irakurtzen eta idazten. Kexatu egiten gara gaztetxoek 
ez dutelako irakurtzen, literatura ez zaielako interesatzen; proba 
ofizialek diote ulermen-maila behera doala…, eta fanfic-a dator eta 
zaplasteko eder bat ematen digu aurpegian.
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LANKIDETZA (2010-04-15)

Denok jartzen gara noiz edo noiz atzera begira, bizi izan 
genuen eskola baloratzeko. Nire kasuan, frankismoaren amaieran, 
eskola erlijiosoa zen, eta oso aurreratua. Hizkuntzan, sintaxi 
sortzailea irakatsi zidaten (E = IS + AS); Matematikan, multzoen 
teoria; Plastikan, Bruno Munariren teoriak… Eta Erlijioan, galtza 
bakeroak eta alkandora koadroduna janzten zituen apaiz batek 
–gero apaizgoa utzi eta ezkondu zena– Itun Berria irakurtzen zuen, 
eta, gero, irakurritakoa gure kezkekin erlazionatzeko eskatzen 
zigun. Irakasleek berek prestaturiko fitxekin eta liburu arruntekin 
lan egiten genuen. Batzuetan, filmen bat edo erreportajeren bat 
ikusten genuen Teknologiako gelan. Eta, nahiz eta artean 
diktaduraren mende egon, katalana eta katalanez ikasten genuen.

Baina eskola ikaragarri indibidualista zen. Jakintza 
transmititzen zuen, trebetasunak garatu (irakurmena, idazmena, 
kalkulua), eta balioak sustatzen zituen (diziplina, arreta), baina 
betiere ikaslea norbanako bakartu gisa hartuta, bere ingurunetik 
isolatua. Bereizitako ikasmahaiak genituen, ia inoiz ez genuen 
talde-lanik egiten, debekatua zegoen gelan hitz egitea, eta azterketa 
eta eskolako lan guztiak bakarka egin behar ziren. Nork bere kabuz 
zekienak edo egin zezakeenak baino ez zuen balio.

Zorionez, haurrak orain launakako taldeetan esertzen dira, 
elkarrekin hitz egin eta ideiak trukatzen dituzte, binaka edo 
multzoka aurkitzen dituzte egitekoen soluzioak, eta, tarteka-
-tarteka, pedagogia kooperatzailearen proposamen batzuk 
praktikatzen dituzte; esaterako buru-hausgarriak, wikiak edo 
webquest-ak. Ari gara, pixkana-pixkana, ikaskuntzaren izari 
soziala onartzen: konturatu gara hazteko modu bakarra geure 
ingurunetik abiatzea dela; elkarreraginean gaudela geure 
ingurumarian eta geure jendartearekin, eta haiengandik eta haiekin 
batera ikasten dugula, ikasi ere, zeren eta interakzio sozial hori 
baita ikaskuntzaren akuilu garrantzitsuena. Jakiteak eta egiten 
jakiteak ez ezik, entzun, partekatu, negoziatu, eztabaidatu eta 
adosteak ere axola handia dute.
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Hauxe dugu eskolak azken hamarkadetan bizi izan duen 
aldaketarik handiena, are iraultza teknologikoak (ordenagailuak, 
telefono mugikorrak, Internet) ekarri zuena baino handiagoa ere; 
aldi berean, gainera, beste aldaketa-mota interesgarri batzuk piztu 
ditu. Ulertzea ikaskuntza gertakari soziala dela, eta ez bakarkakoa, 
erabateko aldaketa da, hezkuntzaren kultura berri bateranzko pausu 
itzela.

Dudarik gabe, eskolak, eremu askotan, “era indibidualean” 
pentsatzen jarraitzen du, hala nola irakurketaren edo kalkuluaren 
alorrean, eginkizun kognitibo itxitzat hartzen baitira, interakzio-
-maila apal batekin. Baina bide onean goaz. Aldaketa geldo eta 
konplexua da.

SEMAFOROAK (2011-02-10)

Lankidetza eta garapenerako erakunde ospetsu batek, egun 
batez, gomendio bat zabaldu zuen familiei beren inguruneko 
eskolen kalitateari buruzko informazioa helarazteko, horrela 
hobekiago aukera zezaten seme-alabentzako eskolarik onena. 
Latinoamerikako herrialde aberats batek heldu zion proposamenari.

Hartu zuen Hizkuntza, Matematika eta Zientzietako urteko 
errendimendu-proba (SIMCE edo Hezkuntzaren Kalitatea 
Neurtzeko Sistema), eta lau multzotan sailkatu zituen eskolak: 
proban baleko emaitzak zituztenak (berdez markatuak), emaitza 
apalxeagoak zituztenak (horiz koloreztatuak), emaitza txarrak 
zituztenak (gorriz), eta proba egin ez zutenak (zuriz). Kolorez 
margotu zuen eskualde, hiri eta auzo bakoitza mapa batean, 
eskolak puntutxo banarekin markatuz, koloreen arabera, eta 
familiei bidali zien mapa, kontuan har zezaten, gerora, seme-
-alabentzako eskola aukeratzerakoan.

Mapetan, berdearen eta gorriaren hedadurak maila sozioe-
konomikoaren berri adierazten zuen. Ingurune pobreenak, pertsona 
behartsuak eta baztertuak biltzen dituztenak, gorriz ageri ziren; 
halaber etorkinak edo hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleei 
arreta ematen dieten ikastetxeak.
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Apurka-apurka, bai familiak, bai ikasleak eta irakasleak jakitun 
jarri ziren egokitu zitzaien “koloreaz”. Eskola “gorriak” etsiak 
hartu zituen: aurrerantzean, denek jakingo zuten gaizki balo-
ratutako ikastetxe batean zeudela. Ikasturte berria hastearekin 
batera, familia arduratsuenek eskola “berdeen” atera jo zuten, 
baina erantzun bakarra jaso zuten: “Ez dago kuporik” (ez dago 
tokirik). Kasu gehienetan, ezinezkoa izan zen ikastetxez aldatzea.

Adituek gogor kritikatu zituzten “semaforoen mapa” hauek. 
Ebaluazioa moldegabea izan zen: aldagai garrantzitsu batzuk 
ahaztu zituen; esaterako, ikasleriaren osaera, berrikuntza-
-proiektuak edo ikastetxeko instalazioen kalitatea. Emaitzak 
bakarrik aztertu ziren, ez ikastetxe bakoitzaren bilakaera 
historikoa. Mapak populistak eta bakunegiak ziren; hezkuntza-
-diskriminazioa areagotu egiten zuten, informazioa zentzuz eta 
egokiro zabaldu beharrean.

Ez da ipuina. Erakunde ospetsu hori ELGA da; herrialdea 
Txile, eta mapa horien bultzagilea Txileko oraingo gobernu 
eskuindarra. Piñera presidenteak berak aurkeztu zuen ekimena 
iragan maiatzaren 21ean, gobernuaren urteko balantzea eta 
proiektuen berri emateko mintzaldian. Antza denez, hasia dago 
damutzen eta irtenbide “duin” bat bilatzen.

ERDI-ALFABETATUAK (2010-09-30)

Tetuango medinan paseoan nenbilela, kalezulo zuri eta estu 
batean, meskita batetik gertu, ume-talde baten ahots eztiak entzun 
nituen, denak batera kantuz. “Eskola koraniko bat da; haurrek Korana 
errezitatzen dute, buruz ikasi, eta zurezko oholtxo batzuetan idazten 
dute”, argitu zidan Youssef Afellat-ek, analfabetoei espainiera 
irakasten aditua den Cervantes Institutuko irakasleak. Zarta-hots lehor 
batek eten zuen elkarrizketa: “Imanak ume bat jo du, ez zuen 
errezitatzen jakingo, ez zuen kopiatuko, edo arreta galduko zuen; 
ohikoa da; olibondo-adar malgu eta gogor batez jotzen dute”.

Youssef ez zen ibili eskola koranikoan. Haren ikasle asko, 
ordea, bai. Menditik jaitsita, beren aurrezkiak xahutzen dituzte 
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institutuan espainiera ikasteko, patera batean itsasartea zeharkatu 
eta bizibide hobea lortzeko esperantzaz. “Gure artean ‘agrafo 
latinoak’ deitzen diegu, arabieraz idazteko gai izanik ere, ez baitute 
latinezko alfabetoa ezagutzen. Arazoak dituzte norabidearekin eta 
letra-zati batzuekin”. [arabiera eskuinetik ezkerrera idazten da, eta 
letra etzanetan].

“Analfabeto osoek” (espainieraz eta arabieraz), eskolara joan 
ez baina espainiera ikasi nahi badute, nahitaez ikasi behar dute 
irakurtzen eta idazten, ELE (espainiera atzerritarrentzat) metodo 
guztiek idazketa baitute oinarri, ikasketarako tresna gisa. 
Trebetasun grafomotoreak ikasi behar dituzte hatzekin eta 
eskuekin, eta ikasi behar dute halaber orduak eta orduak eserita 
egoten, edo arreta jartzen halako ikur txiki eta abstraktu batzuei.

Youssef-ek metodo propio bat diseinatu zuen beren beregi 
haientzat, lerro bikoitzeko liburuxkekin (bi lerrok markatzen dute 
idatzi behar den tokia) eta letra-tipo kamuts edo inprentakoarekin 
(“liburuetan, kalean eta pantailetan erabiltzen dena delako, eta 
ikasten errazagoa delako”). Letraz letra irakasten du, bakoitza bere 
fonemarekin eta hitz arruntekin lotuz: B-bebé, A-casa. Batzuetan, 
esker oneko eskutitzak jasotzen ditu, kaligrafi mota berezi horretan 
idatziak, gaur egun Bartzelonan etxe-zerbitzari gisa edo Valentzian 
lorezain diharduten ikasle ohiengandik.

Baina ohikoena da ELEko ikasle marokoarrek irakurtzen eta 
idazten jakitea, zeren eta eskolan arabieraz eta frantsesez, eta 
hirugarren hizkuntza batez (ingelesa edo espainiera), alfabetatzen 
baitira. Nahiz eta alor horretako ohiturak eskasak eta ahulak izan: 
ez dute inoiz libururik irakurtzen ikasgelatik kanpo, nekez idazten 
dute, nagitasunez… Haietako batzuk –agrafo latinoak, analfabeto 
osoak edo erdi-alfabetatuak– Espainian bizi dira gaur egun, eta 
gure eskoletara joaten dira.

KOLONIALISMO DIDAKTIKOA (2010-10-28)

Bigarren hezkuntzan, alemaniar askok Vokabelheft izeneko 
ohar-liburuxka bat erabiltzen dute espainierazko hitzak ikasteko 



8. Escuela-ko zutabeak 191

(baita beste hizkuntzetakoak ere, latinezkoak barne). Bertan 
apuntatzen dituzte hitz berriak, bi zerrendatan, kolorez bereizirik, 
buruz hobeto gogoratzeko: urdinez “el puente” maskulinoa 
(alemanez femeninoa baita), eta gorriz “la chica” femeninoa 
(alemanez neutroa dena). Liburuxka batzuek kartoizko hegaltxoak 
dituzte, hitzen alemanezko itzulpena ezkutatzeko, halako moldez 
non, espainierazko zerrenda baizik ikusgai ez duela, ikaslea 
saiatzen baita hitz bakoitzaren esanahia gogoratzen, alemanezko 
ordaina agerrarazi baino lehen: batez beste, 10 edo 20 hitzen artean 
ikasten dituzte astean neska-mutikoek, eta espainierazko 
subjuntiboaren edo preposizio apetatsuen gramatika-arauak ere 
ikasi nahi izaten dituzte.

Baina, gero, elkarrizketa lantzen duen irakaslea etortzen da 
(Filologia Hispanikoan lizentziatu berria den gazte bat, komu-
nikazio-metodologia berrietan prestatua), eta hizkuntza lantzeko 
“atazak” egitea proposatzen die: rol-jokoak, binakako jarduerak, 
benetako testuen irakurketak non gauzarik funtsezkoenak baino ez 
dituzten ulertu behar. Irakaslearen iritziz, zentzugabea da hitz 
guztien esanahia azaltzea, esaldi baten sintaxia aztertzea edo 
“ser”/“estar” aditzen erabilera gobernatzen duten arau sotilak 
ulertzea. Sinetsita dago erabilerak berak, “era natural” batean, 
bermatzen duela aditzen ikasketa arrakastatsua –eta izutu egiten da 
zerrenda horiekin…–.

Bi ikuspegien arteko talka gaizki amaitzen da. Neska-mutilak 
nahastu egiten dira: “Ez al gara denbora galtzen ari jolas txatxu 
hauekin?”, “zergatik utzi behar dut alde batera liburuxka, gustukoa 
baldin badut?”. Irakasleak etsia hartzen du: “Zertarako metodo 
berrietan trebatu, gero ikasleek bazter uzten badituzte?”, “zer dela 
eta material jostagarriak sortu, haurrek testuliburua baino ez badute 
nahi?”.

Gogoan dut Pragan espainiera irakasten zuen gazte kartsu 
bat. Honela zioen: “Txekiarrek bakarka egiten dute lan beti, 
gramatika eta oroimena gidari dituztela, baina nik lehenengo 
egunetik beretik oharrarazten diet espainiera hizkuntza koo-
peratiboa dela, taldean erabiliz ikasten dena, taldean solastatuz, 
irakurriz eta idatziz”.
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Erne! Kolonialismo didaktiko leuna duzu hori… Ez dago 
ikasteko era “natural” edo bakar bat. Denok markatu gintuen 
haurtzaroko eskolak, orduko eta gaztaroko ama-hizkuntzako eta 
atzerriko hizkuntzako eskolak. Eskubidea dugu geure erara 
ikasteko, nork bere ikaskuntza-molde, ohitura, estrategia eta 
apetekin. Komunitate bakoitzaren tradizioak eta norbanako 
bakoitzaren lehentasunak errespetatu behar dira metodologiak 
erabiltzen direnean.
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