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Euskalduntzearen umoreak

Kepa Larrea

Irakaskuntza, oro har, gai serioegia da eta umoreak ez omen dauka hor
tokirik. Errealitatea bestelakoa da, ordea. Umorea bizitzaren aro eta arlo
guztietan agertzen da eta irakaskuntzan ere bere tokia bete beharko
luke. Helduen euskalduntze-alfabetatzean erabilitako hiztegi eta grama-
tiketan eta gomendatuko liburu eta irakurgaietan umorea bera lantzeko
edota umorearen bidez euskara lantzeko hainbat proposamen aurki dai-
tezke, sarri askotan, liburu horien egileen asmoa besterik izan bada ere.
Beraz, umorea irakaskuntzaren beste euskarri eta baliabidetzat har dai-
teke, baldin eta neurriz eta egoki erabiltzen bada.

Umoreari hainbat onura aitortzen zaizkio edo, behinik behin, zenbait
gaitzen sendagaia izan daiteke. Umoreak, gainera, laguntzen digu ara-
zoak ahazten, zailtasunak gainditzen, oztopoei garrantzia kentzen eta,
oro har, bizimodua lasaitasunez eroaten.

Sendagileek diotenez, ezagun da umorearen balio terapeutikoa eta plaze-
boa izatearena, umore oneko gaixoak arinago sendatzen baitira.
Irakaskuntza, definizioz, jarduera serioa da, ganorazkoa.

Beraz, itxuraz, umoreak ez ei dauka tokirik irakaskuntzan eta, horregatik
ez dirudi ikasteak zeregin samurra denik. Hala diote, behintzat, esaera
zaharrek: “beharra bezalakorik ez da ikasteko”, “ikasiko dik gogorrak,
dantzatzen baduk zigorra”... gaztelerazko hango makabro hura ahaztu
barik “la letra con sangre entra”.

Hala ere, tradizioak gorabehera, gaurko psikologoek eta pedagogoek
bestelako iritzia dute. Avner Ziv Tel Aviv-eko Unibertsitateko psikologia
irakaslearen ustez, kasurako (Ziv, 1988: 13), neurriz erabilitako umoreak
oroimenari nabarmen eragiten dio. Ildo beretik mintzo da J. B.
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Freire1psikologoa. Eta, bere ustez, umoreari esker hezkuntzaren zailtasu-
nak errazago gaindi daitezke2.

Onar dezagun, beraz, umoreak irakaskuntzan duen ukaezinezko balioa.
Eta helduen euskalduntze-alfabetatzean, hain zuzen ere, umore oneko
irakasle eta ikasle gizagaixoak urte askotan ibili izan dira eta badabiltza.
Tamalez, umoreari buruzko iritzi horiek guztiak gorabehera, umorea
bera ez ohi dugu serio hartu.

Euskalduntze-alfabetatzearen umoreari dagokionez, ezer baino lehen
bereizketa bat egin beharko genuke: batetik euskalduntze-alfabeta-
tzearen gainean sortu diren umorezko liburu, antzerki eta telebista-saio-
ak eta, bestetik, euskalduntze-alfabetatzean izan den umorearen erabilera
didaktikoa.

Lehenengoari dagokionez, euskararen helduen irakaskuntzaz liburu gu-
txi batzuk agertu dira (eta agertu direnak, azken urteetan batez ere),
agian, jarduera ukiezina zelako bromatan hartzeko.

Ezbairik gabe, ekimenik aipagarriena Joxean Sagastizabalen3 Kutsidazu
bidea, Ixabel (1994) dugu, antzerkira, zinemara eta telebistara eraman
baitituzte Juan Martinen gazi-gozoak. Sagaztizabalen eleberri arrakasta-
tsuak euskaldun berri baten gorabeherak (askorenak, agian) kontatzen
dizkigu. Tonu alai eta umoretsu hori pentsaezina zen duela 30 urte, X.
Kintanak eta J. Tobarrek “Euskaldun berriekin euskaraz” argitaratu zute-
nean (1975), liburu horretako lekukoek umoreari tokirik uzten ez bai-
tzioten.

Liburuez gain, bada besterik euskaldun berriez. Kantuetan, Oskorriren
“Euskaldun berriaren balada” (1996) daukagu4; telebistan, EITBk azken
urteotan aurkezten dizkigun “Goazemank” eta “Vaya semanita” umorez-
ko saioetan noiz edo noiz euskaldun berria hizpide hartzen dute, eta, an-
tzerkietan, berriz, Patxo Telleriaren “Euskera sencilloaren manifiestoa”
(2003) aipatu beharra dago:

“Mundu honetan ezer ez da perfektua, euskara ere ez (barka dieza-
gula Bernat Etxeparek). Ilargiak bere alde iluna duen bezala, euskal-
dunizazioak ‘kalte kolateralak’ dakartza. Gutun hau izenpetzen
dugunok, munduko euskaldunberririk zaharrenak, kalte horien bik-
timak gara. Orain dela 40 urte hasi ginen ikasten, eta oraindik “ari
gara”... Engantxaturik gaude euskaltegi adiktoak gara, euskara
dependienteak, baldintzomano eta subjuntibopatak” (Txarterina,
2003: 45).

Egia ote da Telleriak dioena? Denok izan ez bagara, estatistikaren arabe-
ra, gehienok ibiliak gara euskaltegiren batean. Denok edo gehienok hala-
ko esperientzia izan omen dugu: traumatikoa edo, bestela, dibertigarria
eta atsegina. Baina, agian, oroimenaren funtzio selektiboari esker, oroi-
tzapen onak eta gozoak baino ez ditugu gorde.

Baina, goian aipatu bezala, umoreak badu beste dimentsio bat: umorea-
ren erabilera didaktikoarena, hain zuzen. Norberaren esperientziatik (eta
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eskarmentu horretatik) abiatuta galdera hauek geure buruari egin dizkio-
gu (denak, ziur aski erantzungo ez ditugunak):

euskara ikastea jarduera astun eta mingarria izatetik jarduera arin eta a-
tsegina izatera igaro daiteke?,

– Umorea bera irakaskuntzaren baliabidea edo baliabideen osagarria
izan daiteke?

– Euskal eskoletako giro alaia irakaskuntzaren lagungarri ala oztopo
izan daiteke?

– Umoreak ba ote du mugarik eskoletan?; nola atera ahal zaio atarra-
mentua umoreari?

– Ba ote da euskal umorerik, besteetatik bereizten dena eta berezko
ezaugarriak dituena ala euskaldunen umorerik eza topiko hutsa da?

Laburbilduz, gogoetagaia da ea helduen euskararen irakaskuntzarako
umoreak balio didaktiko osoa duen baliabide eragilea ote den edo, beste-
la, gehienez ere eskolak girotzeko, ikasleak motibatzeko eta, oro har,
tirandurak saihesteko zeharkako osagarri lagungarria baino ez ote den.

Lan honetarako hauxe izan dugu abiapuntu: umorea bizitzaren aro gehie-
netan agertzen da, baita egoera larrienetan ere (umore beltza) eta, ondo-
rioz, umoreak arlo horietan guztietan dituen ezaugarri berberak betetzen
ditu, eta, antzeko egoerak isla ditu irakaskuntzan ere (testuingurutik kan-
poko gertaerak, gehiegikeriak, txarto ulertuak5, inoren gabeziak, ezja-
kintasuna, estereotipoak...).

Hots, egoerak alda daitezke, baina egoera guztietan umoreak oinarrizko
ezaugarri berberak izango ditu eta arestian aipatutako horiek guztiak
egoera umoretsuen iturri izan daitezke.

Euskalduntzean, beraz, berdin gertatzen da: batetik, egoera umoretsuetan
umorearen ezaugarri nagusiak bilduko ditu eta, bestetik, irakaskuntzaren
ezaugarri orokorrak ditu.

Azkenik, euskararen normalizazio ezaren ondorioz, urteetan zehar era
ez-formalean euskara ikasi bada ere, eta beste hizkuntza batzuk ikasteko
nekez erabil litezkeen liburu-motak euskaraz erabili badira ere (otoitz-
-liburuak, katiximak...), lan honetan hizkuntzak irakasteko erabiltzen
diren ohiko baliabideei baino ez diegu erreparatuko:

– Hiztegiak.

– Ikas-metodoak (gramatikak, eskuliburuak).

– Irakurgaiak (liburuak, txisteak, komikiak) eta ikus-entzunezkoak.

Horrez gain, helduen euskara eskoletan sortutako hainbat egoera ere
aipatu nahiko genituzke.

Orokorrean onar daiteke tresna, egoera edo pertsonaia bat bere ohiko tes-
tuingurutik kanpo kokatzen dugunean, harridura sor dezakeela behintzat.

Hiztegiak
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Hortik aurrera, gertatutako aldaketaren arabera, harridura ez ezik, barre-
gura, lotsa, haserrea, jakin-mina eta bestelako sentimenduak ere sor li-
tzake. Aldaketak denboran edota espazioan gerta daitezke.

Har dezagun, kasurako, Larramendiren hiztegia (1.745) eta ekar dezagun
gaurko egunera. Beste askotan bezala, Aita Larramendi hautatu beharko
genuke umorezko hiztegigileen aitaponteko, bere asmoa bestelakoa izan
bazen ere. Hona, adibidez, Larramendirenetik jasotako zenbait hitz, gaz-
telerazko hitzen euskal jatorria frogatzeko:

Bastardo: Del euskérico baztar (rincón), pues el hijo natural es del
rincón.

Batalla: Desde batze-zalla (reunión dificil).

Escopeta: Desde escupetik (bajo la mano), ya que su asidero está
bajo la manga.

Huracán: Desde nuestro urac-an (aguas allí), por el aluvión de llu-
vias que acarrea el viento.

Mendigo: Desde el euskérico mendicoa (del monte), ya que los
mendigos andan por montes y despoblados.

Otorgar: Desde ordago (ahí está), pues al que se le otorga se le dice
“ahí lo tienes”.

Eragin horren menpe jarri beharko genuke sabindarren grina etimologis-
ta (jaupari, txadona, edo Bizkaia6 bera) edota, geroago, 1977ko Hiztegi
Modernoaren zenbait hitz.

Kontuan izan behar dugu, behialako purismoaren eraginez, hitz askoren
etimologia oinarri zientifikorik gabeko aurreiritzietan oinarritzen zela.
Euzkel-Iztiya gramatikan (Ollendorf, 1909), kasurako, ikus dezakegu
orain arte esandakoaren adibidea:

Euzko: eguzko + a = el del sol.

Egur: egi + or = apto para la luz o fuego.

Jaupari (apaiza): jaun + opa + ari.

Dena den, sasi-etimologia horiek, kasurik hoberenean, hitz-jokoak egite-
ko edota hitzak ikasteko teknika mnemotekniko bezala erabil litezke.

Larramendik ez zien etimologistei bakarrik kutsatu hitzen jatorria
justifikatzeko behar hori. Izan ere, hiztegigileek ere hitzik egokiena,
zuzenena edo jatorrena zein zen adierazi beharra izan dute, eta horretara-
ko, behar izan denetan, arrazoi etimologikoak ez ezik historikoak, kultu-
ralak eta politikoak ere erabili izan dituzte.

Aipatutako Euskal Hiztegi Modernoa (Kintana, 1977) horren adierazlea
da. Hiztegi honen (eta bertatik sortutakoen) eragina ukaezina da
euskalduntze-alfabetatzean 70eko hamarkadaren amaieran eta 80koaren
hasieran (beste arrazoi batzuen artean garai hartan oso hiztegi gutxi kale-
an baitzegoen).
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Askotan, hiztegi horrek hiztegi soila bainoago entziklopedia dela dirudi.
Ikus ditzagun adibide batzuk:

Aberri: patria, neologismo aranista de evidente incorrección pro-
mocionado por la campaña política del P.N.V. y secundado por otros
partidos, por lo que su empleo, al menos a nivel de propaganda polí-
tica, es general.

Abertzale: patriota; vide hertzale.

Abertzalero: patriotero.

Abuztu: agosto; nombre oficialmente aceptado pr la Real Academia
de la Lengua Vasca, arrinconando, incomprensiblemente el nombre
de Agorril, más castizo, de uso popular en los dialectos orientales y
utilizado ya por Leizarraga en el siglo XVI.

Batzoki: club, centro de reunión.

Euskadi: vide Euzkadi; forma empleada por aquellos que por no
atreverse a rechazar del todo el neologismo aranista lo trastocan
ortográficamente para utilizarlo con cierto sentido politico.

Euskarazko gramatikalarien aitzindari bat aipatzekotan Rafael Mikoleta
aipatu beharko genuke, berak idatzi baitzuen euskara ikasteko lehenengo
“era laburra”: Modo breue de aprender la lengua Vizcayna (1653).

Liburu horrek dena izan du bere kontra. Hasteko, liburua ez zen argitara-
tu idatzi zuen sasoian, 1880. urtean baizik. Bestalde, K. Mitxelenak
(1960) dioenez, gramatika ohar xume batzuk baino ez ditu, eta K. E-
txenagusiaren ustez, erdaratiko berbak eurrez sartzen ditu eta joskera
bera ere erdararen morroi darabil sarritan (Etxenagusia, 1969).

Hori guztia gutxi balitz, K. Izagirreren iritzian, gezurrezko Bilbao7 aur-
kezten digu (Izagirre, 1998: 153). Eta, azkenik, euskara ikasteko metodo
asko bezala, hau ere itzulpena izan zen. Izan ere, dakartzan solasaldiak
John Minsheu-k berrogeita hamar bat urte lehenago argitaraturiko
Delightfull Dialogues-Diálogos familiares elkarrizketak plagiatzen ditu.
Hala ere, Jon Juaristik optimismo handiz baieztatzen duenez (Juaristi,
2002), elkarrizketa elebidun horiek metodo komunikatiboaren ai-
tzindariak izan ziren.

Metodo eta gramatika egileek bestelako asmoa izan badute ere, izenbu-
ruek errealitateari baino gehiago nahia edo gogoari erantzun diote eta,
askotan, topiko batzuen iturburua ere izan dira.

Esandakoaren adibide ikus ditzagun euskara ikasteko zenbait metodoren
izenburuak:

– Modo breve de aprender la lengua vizcaina (Mikoleta, 1653)

– El imposible vencido (Larramendi, 1729)

– Gramatica vascongada para el uso y alivio de Párrocos y Predicadores
Bizcaynos, Guipuzcoanos y Navarros (Añibarro, 1820)

Ikas-metodoak

Gramatikak
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– Gramática bizkaina: el baskuence facilitado: gramática bizkaina o
método teórico-práctico para aprender en poco tiempo el baskuence
bizkaino, (Zamarripa, 1909)

– Aprenda el vasco: método sencillo y agradable para iniciarse en el
aprendizaje de la lengua más antigua de occidente, (Itxaropena, 1958)

– Aprenda el vasco en 60 horas (Ibiñagabeitia, 1961)

Orokorrean, metodo atseginak zirela eta oso denbora gutxian ikasteko
balio zutela zioten. Baina, baten batek holakorik ezagutu badu, mese-
dez, patenta dezala. Marketing arazoa dela dirudi, baina euskara ikas-
teko geroko metodoen izenburuek ere, gorago aipatu bezala,
errealitateari baino gogoari erantzun diote: Hizketan (1976), Jalgi
hadi (1978), Hitz-egin (1978), EGA hegan (1986), Euskara ahoz aho
(1992).

Gaur egungo metodoen izenak, berriz, ez dira horren esplizituak eta
mezua ilunago erakusten dute izenburuetan: Barrenet (1999), Igara
(1999), Izurungoak (2004)...

Ez da erraz definitzen euskara ikasteko metodoa zer den. Izan ere, fran-
kismoaren garaiko eragozpenak eta debekuak zirela eta, Nicolás Cortés
Manterolak bere Método autodidáctico para aprender el vascuence
(1935) argitaratu zuenetik Umandiren gramatika (1955), Hego Euskal
Herrian 36ko Gerra osteko lehenengo gramatika, argitaratu arte ez ziren
hogei urte alferrik iragan.

Hori zela eta, euskara ikasi nahi zuen orok bere eskuetara jausten zen
edozein testu-mota (Gerra aurreko gramatika eta hiztegi zaharrak, euska-
rari buruzko ikerlanak, gerra aurrean argitaraturiko aldizkariak, meza
liburu, idazle klasikoen liburuak, etab.) euskara ikasteko metodo bihur-
tzen zuen.

Berriki, bestelako arrazoiengatik, komunikaziozko jokabideak eta
proiektu kurrikularrak eraginda, euskarazko edozein idazki ere euskara
ikasteko testu izan daiteke. Beraz, nahi eta nahi ez aukeraketa bat egin
behar izan dugu eta ohikoenak eta ezagunenak baino ez ditugu arakatuko
lerro nagusiak zedarritzeko.

• Gramatika itzulpenezko metodokak.–

Normalean testuingururik gabeko esaldi solteak izaten ziren itzuli
beharrekoak. Hala ere, esaldi batzuen maiztasuna ikusita, egilearen
asmoak eta fobiak agerian geratzen dira, Ollendorf-en gramatika kasu,
eta bertan umorerik eza da nagusi, umore beltza ez bazen, behinik
behin:

“Dónde yacen tus padres? – En Sukarrieta – Mis padres nacieron en
Pamplona y después fueron á Vitoria y murieron en Sukarrieta. –
Sus almas yacen en el pecado, están en las manos de Satanás y no
saldrán de ellas” (Ollendorf, 1909: 45).

Metodoak
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“Non datza zure gurasuak? – Sukar !ietan – Nire gurasuak Iruñan
jayo ziran eta gero Gazteiz’era juan ziran eta Sukar!ietan il ziran. –
Beren goguak (arimak) obenetan datza, Satanas’en eskubetan
daude, ta eztira ayetatik aterako” (Ollendorf, 1909: 312).

Noiz edo noiz, oso gutxitan, halako metodoek istoriotxoren batzuk
tartekatzen zituzten: laburrak, xaloak, lauak, sinpleak, erlijioari atxekiak,
sarritan Arantzazuko almanakak atzeko orrian zekartzan berberak:

Irakasle batek beñola bere ikasle txikiei esan eutsena:

“Beste lagun bategaz asarretzen ba’zarie ta burrukarako gogoa etor-
ten ba’yatzue, bestea joten asi baño lenago “Aita Gure” bat esan,
eta... laguna zuek baño sendoago eta indartsuago ba’da, orduan,...
amar “Aita Gure” (Peña, 1958).

• Metodo zuzenak.–

Horrelakoetan umorezko pasadizo solteak eta igarkizunak tartekatzen
dituzte irakurgaiak arintzeko asmotan, baina testuingururik gabe eta
ikasgaien osagarri bezala. P. Altunaren Euskara ire laguna (1967: 128)
metodoaren kasua dugu:

“NOR DA HAU?

Orman eskegita dagoan irudi bati begira dago gizonezko bat. Onela
esaten deutse lagunei:

Nik eztot arrebarik, ez anaiarik, baina gizon onen aita nire aitaren
semea zan. Nor da irudiko gizon au? Ba al dakizu nor dan?”

Hainbat urte geroago, 1972tik 1973ra bitartean, “Irakasle Talde Batek”
argitaratu zuen Euskalduntzen metodoa. Metodo horren egileek, P.
Altunak bezala, metodo moderno baten beharra ikusten zuten, baina
Euskaltzaindiak “idazketari buruz emandako arauak kontuan” hartuko
zuena, hots, euskara batuaz egina.

Handik gutxira Euskalduntzen-en anaia argitaratu zuten: Alfabetatzen
(1975). Liburuki horietan umorezko testu gutxi agertzen dira eta, aurre-
koetan bezala, ikasgaietan tartekaturik. Hala ere, oraingo umorea ez da
aurrekoa bezain elizkoia eta ez du “moralkeriarik” eskaini nahi. Aitzitik,
deskriptiboagoa da. Umorezko pasarteak hiritarragoak dira: baserritar
kaikua ez da txistearen protagonista.

Istoriotxoak ikasleengandik hurbilagoak dira eta ikasleek askotan prota-
gonistekin identifikatzen dute beren burua: “Peru eta Alaitz maitemin-
duak” (Euskalduntzen-3, 1973: 69-71) pasartean bezalaxe (euskara
ikasten ari den ikasle baten txarto ulertu bat kontatzen duena8).

Ez da alferrik gogoratzea garai hori frankismoaren azken urteetan koka-
tzen zela: 1970ean Jakin aldizkaria debekatu zuten eta 1977ra arte ez zen
berriro zabaldu; 1975ean (beste askoren artean) salbuespen-egoera eza-
rri zen. Beraz broma gutxiko garaiak ziren. Baina umore ezak ere gerora
umore-mota bat sortu zuen, beltz samarra izanda ere: El Florido Pensil
(1994) gisakoa, mingotsa.

Euskalduntzearen umoreak 73



• Metodo estrukturalak.–

Metodo guztien artean Jalgi Hadi (1978) izan zen lehena –eta bakarra–
umorezko testuak sistematikoki landu zituena. Horretarako egileek itu-
rri bi erabili zituzten: batetik ohiko txiste ezagunak eta amaiera harri-
garrizko istorioak moldatzea eta, bestetik, Kirikiñok eta Juan San
Martinek bildutako Euskal Herriko ipuin eta pasadizo dibertigarriak
jasotzea (Pernando Amezketarrarenak besteak beste).

Hala ere, egituren errepikapenean eta ordezkapenean oinarritutako meto-
do honek lanketa astuna eskatzen zuenez, istorio dibertigarri horiek
higuingarri bihurtzen zituen ekinaren ekinez. Izan ere, txisterik onena
ere hamaika aldiz errepikatuta nekagarri bihur daiteke.

Funtsean ikasleek lehenbizi elkarrizketa batzuk buruz ikasi behar izaten
zituzten eta, jarraian, bertan azaldutako egiturak landu ariketa mekaniko-
en eta errepikapenen bidez.

Elkarrizketak, ordea, atseginak ziren eta (bertsolaritzan bezala) amaieran
puntu dibertigarria zuten (Jalgi hadi II, 1978: 10-13):

2 - Oso gaizki ez

Imanol gaixorik zegoen eta Sabin bere lagunak bisita egin zion.

– Zer moduz, Imanol?

– Hementxe, Sabin, nahiko makal...

– Tira, gizona, horren gaizki ere ez zaude. Bi hankak ohean dituzu
behintzat.

– Bi hankak ohean?

– Bai, Don Nikanor medikuak hanka bat kanposantuan duzula esan
du eta...

Istorio horiek batzuetan irakurgai hutsak ziren eta, besteetan, hitzik
gabeko horma-irudien bidez, pasadizoak irudikatzen zituzten.

Irudi horiek kontakizunaren atalak eta landu nahi zituzten esaldi-
-ereduak arretagune biurtzen laguntzen zuten. Baina, esan bezala,
errepikaren errepikaz aspergarri bihurtzen ziren.

• Komunikazio-jokabidea.–

AEKren Hormairudiak (1982) metodo komunikatiboen lehen aha-
legina izan ziren. Hormairudi horiek eguneroko hainbat egoera eta
topiko karikaturaturik erakusten zituzten: ezkontza, sagardotegia,
komuna...

Halako metodoak erabiltzen hasi zirenean, ez zegoen irizpide argi-
rik eta, ordura arte ez bezala, umorezko istorioak testuinguru jakin
batean txertaturik agertzen ziren. Are gehiago, ordura arteko meto-
doetan azaldutako hainbat pasadizo berreskuratu zituzten, baina,
esan bezala, gai orokor baten barruan eta beste ariketa batzuen arte-
an kokaturik: Baietz (Etxebarria, 1985), kasu. Beti ez da horrela ger-
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tatu, eta zenbait testuk (ustezko) umorezko pasadizoen aurretik ira-
kurleari jakinarazi behar izaten zioten irakurgaia zertaz ari zen, eta
adierazten zuten irakurri behar zutena “umorezko testua” zela,
honelako izenburua jarririk: “txisteak” (HABEren langaiak, 1984).

Geroago Baietz, ba! (1996) metodoak osatu eta ordezkatu du Baietz-
-1 (1985). Ikastetxeetako “A” ereduko ikasleengan pentsaturik, gazte
eta helduen euskalduntzean izan du eragina metodo honek.

Metodo estrukturalen egituren aurkezpena eta lanketa sistematikoa
baztertzen ez badu ere, unitateak hizkuntzaren funtzioen eta egoera
komunikatiboen arabera antolatzen ditu.

Horrela, bada, gai zabal baten inguruan hainbat testu eta ariketa
txertatzen ditu. Are gehiago, askotan metodo zaharretan han-
-hemenka sakabanatuta agertzen ziren testuak oraingoan testuingu-
ru egokian erabiltzen ditu.

Adibidez, Euskara, hire laguna (1967) metodoan ikusi dugun
“NOR DA HAU?” asmakizuna Baietz-3k “familia” lantzeko testuen
artean txertatzen du:

“Osa ezazue familia hau”: Fiedrich Tentelek dioenez “Ez dut
anai-arrebarik, baina mutil horren aita nire aitaren semea da”...
SOLUZIOA bilatzeko modurik onena “nire aitaren semearen”
ordez NI jarri beharko dugu, beraz, mutil hori Tentelen semea
da” (Baietz-3, VII/52).

80ko hamarkadaren erdialdetik aurrera argitaraturiko materialen artean
sarri agertzen ziren mintzagairen bati buruzko galdera-sortak, batzuetan
irakurgai bati lotuak ziren eta, besteetan, ez.

Horrelako ariketak euskara ikasteko ondoko metodoetan ikus daitezke: B
mailarako langaiak, (HABE, 1986b), Hitzetik hortzera (AEK-IKA,
1986), Berbetan (G. Aresti euskaltegia, 1990).

Mintzamena taldeka lantzeko ariketak ziren eta, eskuarki, ikasleek beste-
en aurrean euren iritzia azaldu behar izaten zuten. Askotan, gehienetan,
oso galdera aseptikoak eta inor ez mintzeko modukoak izaten ziren.

Besteetan, berriz, ironia- eta umore-kutsua aprobetxatuz gairik serioena
ere lantzeko balio izaten zuten. Azkenik, zenbait galdera ikasleak zirika-
tzeko erabiltzen zituzten. Adibidez, ”Bilboko trafikoaren arazoak!!”
(Berbetan-3) mintzagaian galdera neutro eta serioen artean, ondoko hau
tartekatu zuten, automobilen istripuak zirela eta, logika guztia apurtzen
zuena:

“Ikasi behar dugu mozkortuta gidatzen? Arrazoitu erantzuna”.

90eko hamarkadaren hasieran argitaraturiko euskara ikasteko liburuen
artean Bilboko Elkarlanek bildutakoa aipatu beharko genuke.

Askotan, han-hemenka erabilitako testu eta ariketa bildumak baino ez
baziren ere, HABEk urte horietan abian jarritako programa bati erantzun
nahian, ikas-unitateak gaika antolatu zituzten. Horrelakoetan ikus daite-
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keenez, bi modu ezberdinez jokatzen zuten umoreari zegokionez: batetik
(Berriketan-6, adibidez) “umorea”ri ikasgai monografikoa eskaintzen
zioten: txisteak, gertaera dibertigarriak..., eta bestetik (Berriketan-7,
kasurako) bestelako gaietan umorezko pasartean txertatzen zituzten.

Azken hori izaten zen jokabiderik interesgarriena. Adibidez, Berrike-
tan 7 liburukiak dakarrenez, “kirola” ikastunitatean barna, beste ira-
kurgai batzuen artean Pako Aristiren artikulu bat aurki dezakegu
(Aristi, 1988), kirol bitxiak zeintzuk diren eta kirol mota horiek zein
arrisku daukaten azaltzen duena: kristaljasotzailea, lotardia, larruta-
ria, gezurlaria...

Ahoz-aho (1992) eta Solas-jolas (1995) metodoak dira AEKren ekarpe-
nik interesgarrienak behe eta erdiko urratsetan hurbilketa komunikatibo-
aren bidetik. Ekarpen hauetako bat aipatzearren, gai beraren gainean
egoera soziolinguistiko ezberdinetarako ariketa eta jarduera ezberdinak
proposatzen ditu.

Baina umoreari dagokionez, tamalez, egoerak irudikatzeko eta egoera
horien zenbait alderdi arretagune bihurtzeko komikiak eta irudiak (libu-
rukien azalak erakutsi bezala) erruz erabiltzen baditu ere, ez du umorea
edo umoretsu izan daitezkeen egoera askorik lantzen.

Noiz edo noiz, aztertu dugun Baietz-ek egin bezala, zikloetako testuen
artean halako istoriotxoren bat aurkezten dute egituraren bat edo beste
lantzeko. Esan daiteke, irudien erabilerarekin eta umorezko testu apur
horiekin umorea nolabait egon badagoela, ez ordea, modu agerian, ezku-
tuagoan baizik.

Era berean, azken hamar urteetan HABEk HEOKen bidetik (1999) argi-
taratu dituen material didaktikoek ez dute umorea eta horren lanketa sis-
tematikoa aintzat hartzen, nahiz eta, ezbairik gabe, aurreko urteetakoak
baino askoz landuagoak, espezifikoagoak eta hobeak diren.

Badirudi helburu funtzionalek lehentasuna dutela, eta, antza, umorezko
egoerarik ez dute tokirik helburu horien baitan. Itxuraz, badirudi halako
kontraesana dagoela komikotasunaren eta funtzionaltasunaren artean.
Material didaktiko horien lekuko dauzkagu besteak beste Barrene,
Barrenet, Barrendik eta Igara bezalako liburukiak.

Euskalduntze-alfabetatzean bada ikasleen artean arrakasta berezia lortu
duen eleberririk. Besteak beste Itsasoak ez du esperantzarik (1973), 110.
street-eko geltokia (1985), Babilonia (1989), edo Bi anai (1985) bezala-
ko liburuak klasiko bihurtu dira euskaltegietako eskoletan.

Modak eta gustuak gorabehera, gaur egun Jon Arretxe da euskaltegietan
asko irakurtzen den idazlea. Ikasleen best-seller txiki horien artean bi
aipatu nahiko nituzke: Txomin Agirreren Garoa (1907) eta Gotzon
Garateren Elizondoko eskutitzak (1977).

Egileen asmoa besterik izan bazen ere, askotan irudikatu nahi izan zituz-
ten pertsonaiak baino gehiago beraien karikaturak islatu zituzten. Eta

Irakurgaiak

Liburuak
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horixe gertatu zaie denboraren zirrikitutik begiratuta Txomin Agirreren
Joanes artzaiari eta Gotzon. Garateren ikertzaileari.

Txomin Agirreren Joanes artzaina holakoa zen 1907an:

“Sendoak zeuden oraindik artzai zarraren beso zaintsuak, txit azka-
rrak bere oñak, zindoak bere bular-auspoak”. (72 urteko agurea zen)
“baña etzion eramango emeretzi urteko mutil batek ez aizkoran jola-
sean, ez burni astuna jaurtitzen ez mendietan gora edo ibarretan zear
laisterka. Kaiko handi bat esne goizean jan, pantarrez izterrak estal-
du ta makilla bat eskuan artu ezkero, prest zegoan egun osoan, zein
ariñago bezala, beorren atzetik ibiltzeko edo, neke askorik gabe,
ardi galdu gaixoaren billa gau guztia igarotzeko... Argiak ziran
Joanesen begi gozoak... Ernariak ziran Joanesen belarriak...”
(Agirre, 1966: 6)

Nor ote zen Joanes hori? Peru Abarkaren bertsio berritua, Siegel eta
Shusterren Superman (1938) ala... frankismoaren osteko Olariagaren
Mozorrozko Prekontseilari Maskaratua (1976)?9.

Gotzon Garateren detektibeak ez dira eleberri beltzekoak bezalakoak. Ez
dira Chandler-en Philipe Marlow bezain neskazaleak, ironikoak, zaka-
rrak, gogorrak eta mozkorrak. Aitzitik, Elizondoko eskutitza eleberrian,
adibidez, Nafarroako guardia zibilak euskaldunak izateaz gain, inspekto-
reak neskak amultsuki eta gozo-gozo tratatzen ditu eta kultur handiko
pertsonaia da. Horrela, egiazko itxura eduki nahi duen fikzioa errealita-
tetik hainbeste urruntzen denez, pertsonaiak desitxuratuak agertzen dira.

Hortaz, eleberririk serioenak ere umore iturri bihur daitezke askotan, oso
pertsonaia estereotipatuak edo idealizatu-ideologizatuak aurkeztu dituz-
telako. Aipatu liburu horietan aspaldiko zuri-beltzezko beldurrezko fil-
metan bezala gertatzen da: gaur egun film horiek ez dute behialako
helburua lortzen, ez dute beldurrik ematen.

Eta euskarazko zenbait testurekin berdin gertatzen da: batetik, behialako
umorezko kontakizunak gaur egun harrigarriak eta ulertezinak dira eta,
bestetik, seriotan idatzitako hainbat ipuinek gaur irria sortarazten dute.

Euskal eskoletan bada testu-mota bat askotan erabiltzen dena, itxuraz,
aukera handiak eskaintzen dituena eta “txisteak” izenburuaren azpian
agertzen dena. Baina izena gorabehera bere arrakasta beti ez dago ber-
matua, eta sarritan eskolak hankaz gora jar dezakete. Eskoletan ere txis-
teek bere funtzioak bete ditzaten (hau da barregarria, tirandura-hausle
edo adore-emaile izateko) ezaugarri batzuk izan beharko lituzkete:

1. Hasierako informazioa: txisteak azaltzen duen egoerari buruzko aldez
aurretiko informazio bera edo antzekoa partekatu beharko dute solas-
kideek, txisteak aldez aurretik ezarritzat ematen duena ulertuko bada.

2. Kode kulturala: kontalariak eta entzuleak kode kultural bera izan
beharko lukete (amerikano edo chiita batek nekez ulertuko luke
Ibarretxeri edo Zapaterori buruzko txiste bat). Adibidez, ondoko txis-

Txisteak

Euskalduntzearen umoreak 77



te txarrak eragin bera izango luke iman musulman edo artzain protes-
tante bati kontatuz gero?

– Aizu, zuk ondo deritzozu apaizak ezkontzeari?

– Noski! Elkar maite badute.

3. Kode linguistikoa: kontalariak zein entzuleak gutxienezko hizkuntza
gaitasuna eduki beharko lukete, txistea ulertuko bada, ez baita txiste-
rik berau ulertu barik. Gainera, hizkuntz gaitasun urriak txisteak
kontatzeko moduan eragina edukiko luke.

4. Testuingurua: linguistikaz besteko elementuen jabe izatea. Txistea
kontatzeko une egokia ote den, entzuleen jarrera eta aldartea zein den...

Funtsean hiru arrazoik azalduko lukete txiste batek eskoletan izan deza-
keen porrota eta, ondorioz, espero genezakeen eragina ez izatea:

a txiste txarra izatea;

b txiste ona izan baina kontalari (edo irakurle) txarra izatea, eta

c txiste ona, kontalari ona, baina ikasleen (entzuleen) euskara maila
urria izatea.

Hala ere, egoera horrek askotan badu konponbidea: batetik, askotan ikas-
leek txiste hobeak badakizkitelako, eta beste zenbaitetan, ikasle/irakasle
askok txisteak hain txarto kontatzen dituzte, ezen kontaketa txarrak
berak ere barreak sortarazten bititu. Baina, kontuz, egoera horrek ere
baditu bere mugak, ez baitago gauza negargarriagorik ulertu ez den txis-
te bat azaldu nahi izatea baino.

Bestalde hainbat liburuk dakarren moduan, txisteen aurretik jarritako
izenburuak berak (gehienetan “Txisteak”) gero agertuko ez diren aurrei-
kuspenak sor ditzake eta, izen hori erabiliz, gertatu ahal da telebistako
zenbait saiotan gertatzen dena: erregidoreek ikusleei adierazi behar die-
tela txaloak noiz jo eta barreak noiz egin.

Txistearen itzulpenarena izan daiteke beste eragozpen bat. Txiste itzulia
denean, baliteke ikasleek aldez aurretik gaztelerazko bertsioa ezagutu
izana eta, ondorioz, bere eragina motelagoa izatea, nahiz eta txiste eza-
guna izateagatik errazago ulertu.

Azken oharra txisteei buruz. Txisteak kolore guztietakoak izan daitezke eta
arlo guztiak jo: politika, erlijioa, lanbideak, sexua..., irakasleak ere bai, jaki-
na; baina baten batek ezagutzen du euskara-irakasleari buruzko txisterik?

Leize-zuloetako gizonek, anartean letrarik ezagutzen ez zutenean, adie-
razi beharrekoa irudien bidez iraunarazten zuten. Hamar mila urte gero-
ago irudiek berebiziko garrantzia daukate eta, oraindik, letrek ez dituzte
ordezkatu irudien funtzio guztiak.

Izan ere ez da gaur egunekoa esaera hau: irudi batek mila hitzek baino
gehiago esan dezake.

Komikiak
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Gaur egun irudiak gero eta indar handiagoa du munduan. Begien
bistakoa da irudira jarria dagoenak errazago bereganatzen dituela
ezagutzak irudiaren bitartez, hala nola, jeneralean, gure haur eta
gazteek. Hauxe da, zalantzarik gabe, komikiak euskararen
irakaskuntzan izan dezakeen baliagarritasunaren arrazoia.

Komikia, ordea, ez da irudi hutsa, edo ez marrazki hutsa behinik
behin. Literatura ere bada. Marrazkiak eta hitz idatziak osatzen dute
arte honen bilbe adierazkorra. Horregatik irakurtzen dena eta ikus-
ten dena zenbat eta elkarrekin lotuagoak eta elkarren neurrikoagoak
izan, orduan eta eragingarriagoa medio honen eragina. (Urkizu,
2004: 2).

Komikia oso tresna malgua da eta era askotan erabil daiteke: istorioak
osatu, ikasle biren artean informazioa trukatu edota irudiak ordenatu.
Komikia metodo estrukturalekin erruz erabiltzen hasi bazen ere, ahale-
gin garrantzitsuena HABEk egin zuen 1982-1991 urteetan, tarte horretan
Habeko mik aldizkariaren 54 ale kaleratu baitzituen:

Komikia ikasbide izan daiteke, ikasbide atsegin gainera, eta ez
dugu aukera hau alde batera utzi nahi. Euskara-ikasleek testu mai-
lakatuak eta irudi lagungarriak aurkituko dituzte aldizkari honetan.
(HABE 1982: 3).

Askotan, gainera, komikiarekin batera HABEk fitxa didaktikoak
argitaratzen zituen komikia kontaketa hutsean ez uztearren eta etekin eta
erabilera didaktikoa izatearren.

Komikiak umorearekin sarri askotan erlazionatzen baditugu ere, Habeko
mikeko istorio guztiak ez ziren barregarriak izan, Harrietek eta
Redondok Habeko mik-etan argitaraturiko bezalakoak.

Askotan, Sorgin seinalea (1983) istorioan bezala, kalitate handiko komi-
kiak ditugu: ondo ilustratuak eta hobeto dokumentatuak. Komiki horieta-
ko pasarte batzuk, gainera, HABEk bideoetan grabatu zituen diaporamen
bidez lantzeko.

Euskara eskoletan erabiltzeko beren-beregi argitaratutako komikiez gain,
era guztietako komikiak erabili izan dira eta euskalduntze-alfabetatzean,
eta horietatik, agian, ezagunenak Quinorenak izan dira. Irudigile honen
pertsonaiak (Mafalda, ahaztezina) 80 urteetako metodo askok erabili
dituzte: Urraspide (AEK), Euskalduntzearen A mailarako langaiak
(HABE), Berbetan (G. Aresti Euskaltegia) eta ikasleei banatu zaizkien
hainbat eta hainbat fotokopiatan.

Beste komiki batzuk, berriz, bertakoak izanik eta bestelako aukerak (hitz
jokoak, esaera zaharrak...) eskaini badituzte ere (Olariagaren Alukiss,
adibidez), gutxiago erabili dira. Antton Olariagaren komikiek Zeruko
Argian hasi zenetik 35 bat urtetan zehar egunkari asko ilustratu dituzte.

Beti ere, euskaldun baten ikuspegitik umore zirikatzailea, zorrotza eta iro-
nikoa, egunerokotasunari lotua agertu izan da. Horrez gain, hizkera bizia,
hitz jokoak, errefrauak, bertsoak eta, oro har, euskarak eta euskal kulturak
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eskaintzen dituen baliabide guztiak erabiltzen ditu bere lanetan. Beraz,
oso baliabide egokia –eta beharrezkoa– euskararen irakaskuntzarako.

Komikiak, oro har, badu testu idatzi hutsen gainetik abantaila bat: konta-
kizunetako zenbait gertaera larri irudien bidez desdramatizatu egiten ditu
askotan (besteetan, kontrakoa gerta badaiteke ere), eta horrela, bestela
ezin aurkez zitezkeen hainbat pasarte eta istorioak ikasleei aurkeztu ahal
zaizkie.

Irudien eta komikien bidez, egoerak, objektuak, gorputz-adierazpenak
(haserreak, barreak, harridurak, beldurrak, karakterizazioak) argazkietan
baino hobeto fokalizatu ahal dira eta, nabarmendu nahi ditugun ezauga-
rri horiek begi bistan egonda, lehen kolpean, atzeman daitezke.

Komikiaren onurak gorabehera, ezin erabil daitezke edonola edota esko-
lako hutsuneak betetzeko besterik gabe.

Komikiari etekin handiena ateratzeko, metodologia baten barruan erabili
behar da. Itsumustuan eta prestaerarik gabe erabiliz gero, lagungarri izan
beharrean kaltegarri bihur daiteke luzera.

Ez dugu ahaztu behar komikia testu mota bat dela eta, bere ezaugarriak
kontuan hartuta, erabilera berezia eskatzen duela. Oro har, komikiak
aparteko tresnak dira narrazioa lantzeko; beste batzuk, berriz, irudien
kalitateagatik, deskripzioa lantzeko egokiagoak dira, eta bineta bakar
batekoek ideia bat edo egoera bat lantzeko balio dute.

Komikien ezaugarri horien arabera eta testua den aldetik mezua (isto-
rioa) ulertarazteko hainbat elementu landu daitezke: lexikoa, esamolde-
ak, aditz-forma bereziak edota hainbat egitura sintaktiko besteak beste.

Komikia aukeratzekoan irakasleak, beste askotan bezala, oso kontuan
izan behar du ikaslearen maila.

Adibidez, ikuspuntu estrukturalistaren edo gramatikariaren batetik hiz-
kera zailegia duten istorioak hartuz gero, emaitzak ez omen dira onak
izango; baina, gaur egun ikuspuntu komunikatibo eta globalago batetik
zalantzan jarriko genuke baieztapen hori. Izan ere, askotan zailtasuna ez
dago testuaren hizkeran bertan, beraren erabileran baizik: hau da, zer
landu nahi den; nola landu nahi den, edo zein den ikasleari eskaintzen eta
eskatzen zaion ulermen-maila.

Komikiaren bidez hizkuntza trebetasun guztiak landu daitezke, har-
tzaileak zein ekoizleak. Adibidez, mintzamena lantzeko honako ariketa
hauek egin daitezke: estilo zuzeneko elkarrizketak zehar estiloan konta-
tu, elkarrizketak asmatu, bukaera berria asmatu, ozenki irakurri, istorio-
aren pasarte ezberdinak elkarri kontatu, ikasleen artean antzeztu eta abar.

Idazmena lantzeko, berriz, beste ariketa hauek proposa daitezke: komiki
mutuari testua idatzi, istorioa berridatzi edo laburtu, binetak estali eta
deskribatu, pertsonaiak eta gauzak deskribatu.

Ez dugu zerrenda agortu nahi, ez da gure helburua. Baina lortu nahi
diren helburuen arabera ariketa eta ataza ugari ditugu gure esku. Habeko
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Mik aldizkariak marrazkien bidezko istorioak eskaintzeaz gain, istorio
horiek lantzeko moduak eskaintzen zituen: “Komikia bide bizi eta eman-
korra ikasgelarako” (HABE, 1985: 113-120)10.

Azkenik, inork marrazkiak egiteari beldur badio, Habeko mik (1985-
-1986)11 aldizkariak bederatzi alez marrazki sinpleak, errazak eta adie-
razkorrak nola egin azaldu zuen eta horren erabilera didaktikoa ere bai.

Bai horixe! (HABE, 1986a) behe urratsetan lantzeko bideoak aipa-
tzekoak dira. Bertan ikus daitekeenez, aktore profesionalek eguneroko
bizitzan gertatzen diren hainbat egoera islatu dituzte, umorezko puntua
dutelarik.

Horren aurretik telebistek beste saio batzuk eman zituzten euskara ikas-
teko edo hobetzeko, baina oso serioak ziren eta umoreari ez zioten auke-
rarik ematen: Xabier Gereñok gidatutako TeleNorteko emankizunak
(1978); Patxi Altuna eta Miren Azkarateren saioak (ETB, 1986).

Bai horixe!-ren lehenengo saioak ETBk 1988an eman bazituen ere,
duela gutxira arte auzoko telebistaren batek edo bestek (Canal Bizkaia,
Tele Bilbao) ematen jarraitu dute. Esan bezala bideo horietan gai baten
inguruan (Ospitalean, Gosaria, Jaialdira...) aktore profesionalek (Aitor
Mazo, Aizpea Goenaga, Jose Ramon Soroiz, Ramon Agirre) umorezko
edo umore-puntua zeukaten istoriotxo eta elkarrizketa laburrak grabatu
zituzten, eta egoera horiek abiapuntutzat harturik, irudiak, soinuak eta
letrak elkarturik, bertan agerturiko hiztegia eta egiturak lantzen zituzten.
Gainera, metodo horrek bideoez gain material osagarria zeukan, ikasleek
ikusitako unitateak lantzeko.

Ariketetan, berriz, medioak berak eskaintzen zituen berrikuntzak izan
ezik, ez zegoen aldaketa handirik, ohiko ariketak erabiltzen baitzituzten:
elkarrizketak osatu, hutsuneak bete, hitzak eta irudiak elkartu eta esaldi
zatiak aukeratu.

Hala ere, elkarrizketak antzeztuak zirenez, beti erraz identifika zitezkeen
testuinguruetan azaltzen zituzten esaldiak. Beraz, Bai horixe! metodo
horrek testuinguru batean azaldutako egiturak modu analitikoan banan-
-banan lantzen zituen. Luzera monotono eta aspergarria bihurtzen zen,
baina, garai hartan, ezbairik gabe, berrikuntza atsegina eta beharrezkoa
izan zen.

60-70eko hamarkada entzunezkoen garaia izan zen: N. Etxaniz (CCC,
1960), Oñatibia (1965), X. Gereño (1976), Norbait eta Jalgi-Hadi
(1978). 80koa ikus-entzunezkoa (bideoa eta telebista): Bai horixe!
(1986), Larramendi (1997). Eta 90eko urteetatik aurrera informatikarena
(CD eta internet): Ikastxip (1991).

Lehendik zenbait hiztegi (Elhuyar, 3000) eta aditzak lantzeko ariketak
CD formatuan agertu baziren ere, 90eko hamarkadaren hasieran euskara
ikasteko oinarrizko programak kaleratu zituzten: Benetan (1994).

Ikus-
-entzunezkoak
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Saiorik interesgarrienak, dena den, hamarkada honen amaieran agertu
zen, programa horiek sarean jartzeko aukera eskaini zutenean: Hezinet
(2000) eta hemendik sortutako Boga (2002).

Azken programa horiek, lanketa sistematikoa izan gabe, umoreari noiz
edo noiz bidea ematen diote. Horrela, Kutsidazu bidea, Ixabel (1994)
liburuan oinarriturik hainbat unitate didaktiko sortu zituen Aurten Bai
elkarteak CD formatuan.

Gerora, unitate berberak Hezinet eta Boga programetan erabili zituzten.
Hots, euskara ikasleen best-seller horrek formatu asko izan ditu, haueta-
ko batzuk euskararen irakaskuntzan erabili izan direlarik: liburua, CDa,
interneta, antzerkia eta zinema.

Euskararen irakaskuntzan aipatu liburu hori irakurgaia bezala erabiltzeaz
gain, CD formatuan azaldutako bertsioan, (Bai horixe!-n ez bezala)
modu globalean erabiltzen zen, funtsean hizkuntza trebetasunak lan-
tzeko12.

Euskara ikasteko motibazioek, edozein direlarik ere (ideologikoa, inte-
gratiboa edo instrumentala), txantxetarako aukera gutxi izan dute, nor-
malean errebindikazio-mailakoak edota lana aurkitzekoak izanik, oso
motibazio “serioak”, transzendentalak nonbait, izan baitira.

Hala ere, errealitatean eskolako giroa bestelakoa izan da. Izan ere, ikas-
leen hizkuntza gaitasun urria txarto ulertu askoren iturri izan da eta,
ondorioz, hainbat egoera dibertigarriren iturburu: hiztegiekiko morron-
tza, testuinguru desegokian esapideen erabilera, komunikagaitasuna bai
baina zuzentasunik ez (edo alderantziz, zuzentasuna bai baina komuni-
kaziorik lortu ez).

Ikasleen gabeziek, hala ere, badute halako balio didaktikoa (terapeuti-
koa), askotan egindako okerretatik, saio egin eta huts eginez, asko ikas
baitezakete, egindako okerraz ohartzen badira, behinik behin.

Baina egoera horiek ez dira beti ikasleen erantzunkizunpean sortzen:
hainbatetan, euskarari buruzko aurreiritziek, irakasleen gabeziek eta
ezjakintasunek ere badute zer esanik. Garrantzitsuena da eskoletan sor
daitezkeen egoera horiek ikasleen ikas-prozesuaren alde erabiltzea eta ez
inoren kontra.

Hamaika xehetasun izan behar dira kontuan, beraz, euskara irakasteko,
eta hasteko, ikasleen “euskara komunikatiboa eta gabeziak aintzat hartu
behar dira», askotan zaila baita ikasleak esan nahi duena ulertzea. Izan
ere, maiz ikasleek elkarri ederto ulertzen diote, baina irakasleak ezin du
jakin zer esaten ari diren edo zer esan nahi duten.

Esaterako, “ilgabetasuna” hitza ikasle batek aipatzean, zer esan nahi du?
Euskara ikasten ari zen talde baten arabera, “ilgabetasunak” burusoila
izatea esan nahi zuen. Irakasleak, berriz, ezin zuen ulertu “ikasleen lexi-
koan” erabat arrunta zen hitza.

Zenbat ondorio
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Irakasleak dituen hutsuneak ere kontuan hartu behar dira, irakasleok
dena ez baitakigu, baten batzuek bestela uste arren. Irakasleok hu-
tsuneak, gabeziak, ditugu, eta ez gutxi, gainera.

Aipatuko ez dudan euskaltegi batean “ardi” hitzaren sinonimoak esateko
eskatu zuen irakasleak. Ikasle batek, euskaldun zaharra baitzen, “bekere-
ka” ardiaren adierakide zela esan zuen. Irakasleak, antza, ez zuen hitz
horren berri eta barre egin zion ikasle gaixoari: nondik atera ote zuen
hitz hori, eta txakurrari ere “gua-guaka” deitzen ote zion. “Bekereka”,
baina, ardiaren sinonimo da, Bermeo eta Ea aldean ardiari horrela ere
deitzen baitzaio.

Kontuak kontu, ez da ikasleen hanka sartzeez barre egin behar, jakingo
balute, ez bailirateke ikasgeletan egongo.

Amaitzeko, laburbilduz testuan zehar agertutako zenbait gogoeta bildu
nahiko nituzke:

1 Ustez eta umorezko testu guztiak ez dira benetan umorezko testu
gertatzen edota (gaia, trataera, eskolako giroa...) ez dute erabilera
didaktikorik.

2 Ganorazko testu serio batzuk, nabarmenegiak direlako, urteen eragi-
nagatik edo testuingurutik kanpo atera dituztelako edo zama ideologi-
ko handiegia dutelako umorezko testu bihur daitezke.

3 Ikasleen hizkuntz gaitasun urria dela eta umorezko egoerak sor daitez-
ke eskolan, baina ez da komeni eta egokia egoera horietaz abusatzea
eta, are okerrago, inor agerian uztea.

4 Ez da komeni umorezko testuak eskolako gainerako jardueretatik
bereizia aurkeztea, eskolan lantzen diren gai, ataza eta jardueretan
txertatuak baizik.

5 Umorezko testuak neurri egokian erabiliz gero, onuragarria da ikas-
-prozesuetan, baina neurriz kanpoko erabilerak ez du hobetzen ez
ikas-prozesua ez eta eskolako giroa ere.

-oOo-

Euskararen irakaskuntza: metodologiaren bilakaera

Euskara ikasteko esku-liburuek sarri erabili izan dute Joanes artzainaren
deskribapena, eta ikasle asko deskribapen horren lehengo lerroak buruz
ikasteraino heldu dira. Horrela, bada, geuk ere euskara ikasteko metodo-
en bilakaera argiago ikusteko irudi bera erabiliko dugu (Agirre Txomin:
Garoa, 1907):

Ondorio-bidetik
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¡Ura zan gizona, ura! Zazpi oiñ ta erdi bai luze, makal zugatzaren iru-
dira zuzen, pagorik lodiena baizen zabal, arte gogorra bezela trinko,
gorosti ezearen antzera zimel. Orrela zan Joanes nik ezagutu nuanean.

Metodo tradizionala

Irak.: Al dictado (Irakasleak Joanes artzainaren testua astiro-astiro
irakurtzen du, hitzak behin eta berriz silabaka errepikatuz).

Ikasleak jasotzen duena: “Ura zan gizona, ura! Zazpi oñ t’erdi bat luze,
makal, sugatzarren hiru dira zuzen, pagorik lodiena. Bai zen zabal. Arte
gogorra be zela trinko. Gora hozte ez haren hantzera zimel. Orrela zan
Joanes nik ez agurtu nuanean”.

Irak.: Traduce el texto anterior:

Ik.: “Él sí que era un hombre. (Tenía) siete pies y en medio uno largo,
delicado: justamente es de unos tres culebrones (de largo, se entiende), el
haya más gordo. Sí que era ancho. Hasta duro, que también era firme.
Arriba el frío, que no lo arruga como a aquel (otro). Así era Juan cuando
yo no le saludé”.

Metodo zuzena

Irak.: Errepikatu behin eta berriz esaldia buruz ikasi arte:

¡Hura zen gizona, hura!
¡Hura zen gizona, hura!
¡Hura zen gizona, hura! ...

Kepa Larrea84



Irak.: Erantzun galdera hauei:

Nor zen hura? Hura gizona zen.

Nor zen gizona? Gizona hura zen.

Hori gizona zen? Ez hori ez zen gizona, hori hori zen.

Hura hura zen? Ez, hura ez zen hura, hura gizona
zen.

Gizona gizona zen? Ez, gizona ez zen gizona, gizona
hura zen.

Orduan, gizona gizona ez 
bazen, nor zen gizona? Esan dizut, bada, gizona hura zela.

Baina, hura zen gizona ala 
gizona zen hura? Baietz, bada, hura gizona zela!

Baina gizon-gizona ala... ? Baietz! Joino!

Metodo estrukturala

Irak.: Erreparatu egiturei eta ordezkatu egituraren osagarriak:

Zazpi oin eta erdi bai luze, makal zuhaitzaren irudira zuzen, pagorik
lodiena bezain zabal, arte gogorra bezala trinko, gorosti hezearen an-
tzera zimel.
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Irak.: Nolakoa zen? (Pagorik lodiena bezain zabal)

EGITURA: ............ lodiena bezain zabal (ORDEZKATU: pagorik)

Ik.: Ipurdirik lodiena bezain zabal.
Lorerik lodiena bezain zabal.
Tximeletarik lodiena bezain zabal.
Bururik lodiena bezain zabal...

Metodo komunikatiboa

1 Metodo komunikatibo tradizionala.

Materiala: Fitxa bi (A ikaslearen fitxa eta B ikaslearen fitxa).

Prozedura: A ikasleak B ikasleari deskribapen bat egingo dio. B ikas-
leak A ikasleak komunikatzen diona marraztuko du. B ikasleak ezin du
ikusi A ikaslearen informazioa. Era berean, A ikasleak ezin du ikusi B
ikasleak marrazten duena. Jakina! A ikaslearen rola A ikasleari gustatu
ezean, B ikaslearen rola har dezake. Eta alderantziz ere bai. Hots, A ikas-
leak eta B ikasleak euren fitxak truka ditzakete; orduan A ikaslea B ikas-
lea izango litzateke eta B ikaslea A ikaslea litzateke.

Aurreko ataza egin ondoren, C ikasleak B ikaslearen irudia hartuko du
eta A ikasleak egin duen deskribapen bera berreraikiko du. Baina, A eta
B ikasleak argibide hauek deszifratzen saiatzen diren bitartean, C ikasle-
ak asteburuko planak komunikatuko dizkio irakasleari.
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EREDUA:

A ikaslea: Ura zan gizona, ura! Zazpi oin ta erdi bai luze, makal zuga-
tzaren irudira zuzen, pagorik lodiena baizen zabal, arte gogorra bezela
trinko, gorosti ezearen antzera zimel. 

B ikaslearen irudia:

C ikaslearen bertsioa (iru-
dia ikusita): “Hura zen gizo-
na, hura! Basozaina, hain
zuzen. Eta ordenatu samarra,
porzierto, zapata guztiak
bata bestearen ondoan pila-
tzen zituelako”.
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2 Metodo komunikatibo berriztatua

TESTUA: (Betikoa)

JARDUERA:

1. Talde txikietan jarrita irakurritako testuari buruzko hausnarketa sako-
na egingo dute, honako galdera hauei erantzunez:

a Zergatik gizona eta ez emakumea?

b Ez ote du irudi matxistegia eskaintzen testu horrek?

c Egin itzazue proposamenak testua hobetzeko. Adibidez: “Hura
zen gizon-emakumea, hura! (Denok dakigunez, euskaraz ez dago
sexuen arteko bereizketarik eta oso normalak omen dira “neska-
-mutilak” bezalako bikoteak. Beraz, egin dezagun pluralean
bezala singularrean ere, horrelako bikoteak euskal senarekin bat
baitatoz).

2. Talde txiki bakoitzeko bozeramaleak (demokratikoki aukeratuak)
beste taldeetako bozeramaileekin elkartuko dira eta denen artean
eskolako komunikatu ofiziala adostuko dute.

3. Ikasgelako asanbladak testu horri oniritzia eman ondoren, karteletan
izkiribatuko dute eta herri-kartelada baten bidez herriari jakinaraziko
diote. Jarraian herri-poteoari ekingo diote.

Informatikaren bidezko irakaskuntza



Oharrak

1. Jose Benigno Freire: “El sentido del humor en el
aula”. XXXII Jornadas de Centros Educativos:
Una comunicación de puertas abiertas
(2004/02/9-10). Universidad de Navarra: Fac.
Filosofia y Letras. “El humor es un antídoto que
predispone a la sensibilidad para encajar las
dificultades de la tarea educativa con talante
emprendedor”.

2. Baina, horretarako lehendik umorea izan behar-
ko genuke, eta umorearen onurak gora behera,
zer egin, umorerik gabeko gurea bezalako herri
batean? (Garzia, 1987: 14) “...ez ote gara IRA-
KASLEEZ ahaztu?

Zertarako balio du bere burua barregarri ez jar-
tzearren negargarri egiten den irakasleak? Sar-
tzen al da hori irakasleak kontratatzeko
azterketetan? Ez? Ederki gaude, orduan! –
LABUR ESANDA. Umorerik ez dago hemen”.

3. Sagastizabalek Kutsidazu bidea, Ixabel liburua-
ren arrimuan beste hau argitaratu zuen: Zorota-
riko euskal hiztegia (1996). Honetan ere,
hitz-jokoen bidez umorea, nagusi. 

4. Euskara ikas nahi duenaren nahiak eta ezinak
kontatzen dizkigute Jon Sarasuaren bertso
hauek. Edozelan ere, euskara ikasteak ez dirudi
jarduera dibertigarria denik: “Ideia hau nire
buruan ez dakit noiz hasi zen baina batzutan ez
naiz hemen gehiegi dibertitzen” (Letra: Jon
sarasua. Musika: Oskorri taldea: Fermin Mugu-
ruza).

5. Hizkuntzen irakaskuntzan, ikasleen gaitasun lin-
guistiko urria txarto ulertu askoren iturri bihur-
tzen da.

6. Bizkaia hitzaren ustezko etimologia: Be + euzko
+ di = Bizkai (!)

7. (Izagirre, 1998): “Literaturazko balio handirik
ez dute, originaltasunik ere ez, diotenez. Zein da
hortaz solasaldi hauen balioa? Interes linguisti-
koaz gain, izan ez dugunaz amets eginarazten
digula: Bilbo euskaldun bat, jauntxo eta handi-
kien arteko harremanak euskaraz, giro urbano
bateko literatura...”

8. (Euskalduntzen-3, 1973:69-71) Alaitzek dio:
“–Bai. Ni ... ulertu ... ez asko. Nik hiru ikasgai.
Hau hatzamarra da. Ni Bego naiz”.
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9. Antzeko pertsonaiak geroago ere sortu dira:
“Baserri-man” Ipur-beltz komikian eta “Julian
Mari” ETBko La gran evasión telebista-saioan
(2003).

10. Beste askoren artean konstruktibismoaren ikus-
pegitik, komikiaz gain beste testu-mota asko
lantzeko baliabide didaktikoen bilduma hau
aipatu nahiko nuke: DÍEZ DE ULZURRUN, A.
(coord.) (1ª, 1999; 5ª, 2005): El aprendizaje de
la lectoescritura desde una perspectiva cons-
tructivista. Barcelona: Grao. 

11. (1985-1986) “Marrazkiari beldurrik ez”. Habe-
komik 16-24 zenb. Donosita: HABE.

12. HABE, 309. alea (2000) 4. or.: “Gaur egun ditu-
zun aukerak.• Bai noski! Euskaraz (ordenagai-
luzko artxiboa)

Iniciación al euskara: sistema experto multime-
diapara el aprendizaje del euskara por ordena-
dor. Didaktiker, 1997 Disko konpaktu 1.

• irakaslea 1 (ordenagailuzko artxiboa) euskara
ikasteko programa. Eskoriatzako irakasle
eskola, teknologia berriak, disko konpaktu
bat, 1996.

• Larramendi proiektua, Aurten bai fundazioa,
EITB, Ulibarri euskaltegia, 1997. 33 bideo
+27 CD, CDROM 1, 2 diskete.

• Benetan, Didaktiker, 1994. 6 kasete eta 6 dis-
kete. 

• Kaixo! Manual de conversación castellano-
-euskara. Garikoitz Knör de Santiago. Txer-
toa, 2000.

• HABE aldizkaria: zenbait alerekin CDa due-
lako, bakarka egiteko moduko ariketak dakar-
tzalako eta azalpenak ere aurkituko dituzulako
bertan. (IKASTIRA eta EUSKARA HOBE-
TZEN bildumei dagozkien ariketak, esate
baterako)”.
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