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Sei liburu irakurle bila 

PATXISALABERRIMUÑOA 

Atarikoak 

Honako artikulu honek, azken orduan eraberrltu zalon sarrera 
gisako hau salbu, Bilbo zaharreko Bldebarrieta Liburutegian Euskal 
Literaturaren lrakurzaletasunari eskainitako lkastaroan ezagutu zuen 
argia mintzaldi gisa 20llko uztallaren lehen egunean 

lnteresak eta arrazoi demografikoak ere tarteko, bagenekien 
euskaraz eskainitako ikastaroek ez dutela arrakasta gehiegirik lzaten, 
eta ez gintuen gehiegi harritu dozena erdi bat lagun bakarrik bertara
turik ikusteak. Barka: dozena erdl bat lagun eta on Migel Unamuno 
Jugo bera, neronek lkasturte arrunteko klaseetarako nahiko ez 
nukeen zirkinik gabeko arretaz entzun baitzigun areto naguslko pal
kotik haren irudi kapela-betaurrekodunak. 

Nolanahi ere, mintzaldlen izaera familiar horrek ez zuen bertan 
landutako gaien garrantzia gutxiagotu, ez eta hizketaldiak isllpean 
izateko arrazolak areagotu ere, alderantziz baizik : ikastaroan plantea
tutakoek gaiaren transzendentziaz ohartarazteaz gainera, ageri-age
rian geratu ziren irakurzaletasunaren inguruan gizarteak erakusten 
dituen j oerez jabetzeko beharra, euskal irakurleriaren esparruko da
tuak eta egoerak objektibotasunez ezagutzeko premia eta gizartean 
eta, batik bat, gazteen artean working class delakoaren osagarrt 
lltzatekeen reading class moduko bat sortzeko eta hura sustatzeko 
bide zehatz eta eraginkorrak eraikitzeko komenentzia. 

Artikuluarl mintzaldlari jarritako izenburu bertsua jartzea iruditu 
zait egoklena, batetlk, nirea ez delako eta hori, berez, plus bat Izan 
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daltekeelako horrelako kasuetan, eta, bigarrenik, eta garrantzitsuago 
dena, ezln hobeto laburbiltzen duelako hemen kontatu nahl dudana
ren haria. A posteriori Izan arren, hirugarren arrazoi bat ere -kaballs
tlko xamarra berau- erantsl genezake hasierako tltulua man
tentzeko, alegla, lzenburuko sei zenbakiak erakutsi duen sen profeti
koari dagoklona, dozena erdl Izan baita, esan bezala, irakurzal.etasu
naz arduratuta ikastarora hurbildu diren entzuleak, eta, hon gutxl 
bailltzen, beste dozena erdi lagun mintzaldiak eskalni dltuztenak. 

Balna aurrera egin baino lehen, hona bi hitzetan zorloneko lzen
buruaren burutaldia . 

Antolatzaileek lrakurzaletasunari buruzko lkastarora gonbi
datzeko deltu zldatenean, Pirandellok ldatzltako saiakera-liburu bat 
eskuetan nuela harrapatu ninduten -horrelakoak baltlra kausalltatea
ren printzlpioa osatzen duten kasualitateak!-. 

Oso gal lnteresgarria iritzl nion proposatutakoari, jaklna, baina, 
anekdotarako garrantzitsuena, telefonoz hltz egiteari utzi genionera
ko, nlk liburua, muglmendu narras baten ondorloz edo, lurrean 
nuen, ahozpez, zabal-zabal eginda, pisu garal batetlk erorl ohl diren 
maindlreak legez. 

Altortu behar dut oso naizela superstiziosoa eta, ez katu beltzen 
ondotlk pasatzen nalzela, ez 13 diren astearte-ostiraletan lan eglten 
dudala eta, areago, mundu moderno honetan handlk edo hemendik 
eskapa daltezkeen berunezko balen kontrako eskapularlo bat dara
madala beti golkoan zintzl likatuta. 

Modu superstizioso berean, eta erlLJiotasun kuasl mlstiko batez 
beteta, j aso nuen liburua lurretik, zein orrialdetan zegoen ireklta 
jakiteko irrika dislmulatu ezinik, bizltzan zehar horrela, kasualltatezko 
lotura moduko horletatik, etorri izan baitzalzkit betl lnsplrazloak edo 
direnak dlrelakoak. 

Eta hara non aurkitu dudan Plrandellok "Bonn-eko kalera" lze
nekoan ldatzltako orrialde bat zela ene begien aurrean eskaintzen 
zitzaldana; eta orrlalde hartako esaldlrik nabarmenena, begletaratu 
zitzaldan lehena, letrakera ezberdinez markatua -letrakera etzanez, 
hain zuzen-, honako testu hau zela: "Vox c/amantis in deserto/". 
Bal, !salas profetarena, gero Joan Bataiatzaileak plaglatu zuen hura 
bera. 
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Errebelazlo modukoa Izan zen une hartakoa. Eta, noskl, zalditik 
eroritako Tarsoko haren antzera, neuk ere epifania hartaz mlntzatze
ra bideratuta aurkltu nuen neure burua. 

Eta, ondorloz, plaglatzen ekln nion neuk ere lanar!. Zeren eta 
j adanik ez dateke ez daklenik Pirandelloren obra ospetsuari ("Sel 
pertsonal autore bila" delakoari, alegia) lotsagabeki plaglatu eta na
rraskl moldatutako bertslo "pedagogikoa" besterlk ez dela hlzketaldi 
honen lzenburua ("Sel llburu lrakurle blla") . 

Mamiarl gagozklola, agerikoa da gure gizarte honetan gero eta 
gehiago dlrela lrakurketaren premia azpimarratzearekln batera 
-gehiegl zehaztu gabeko balare objektibotzat hartzen balta betl ira
kurketa-, irakurzaletasunaren arrapaladako ahultzea nabarmena
razten duten ahotsak. 

Eta arrazol osoz nabarmenarazi, ziurrenik. Izan ere, arrapalada
koa bezaln sakona eta atzeraezina dirudi ahultze-fenomeno honek, 
eta, batik bat etorklzuneko irakurle izan litezkeen haur eta gazteen
gan, konponblderik gabeko eritasun kronlko bezala atzematen da. 

Nonbait liburuen baltan ezkutatzen ziren misterioak, lrudlak eta 
unibertsoak desenkriptatze-ahalegin txikiagoa eskatzen duten tresna 
berrien bltartez erdietsi daitezke egun; eta llburuak tresna obsoleto 
eta zaharkltu bezala agertzen hasi dira hainbat adin-geruzatan. 

Aldl berean, ez da sekretua azken urteotan gero eta ozenago 
planteatzen arl dela ea Internet, smartphone, telebista, bldeojolas 
eta bestelakoen "mundu berrlak" denboraren eta giza-harremanen 
kontzepzio desberdinik ez ote daraman atxikita, besteak beste (eta 
hauxe da hona ekarrl gaituen gaia), liburuaren lrakurketarekln lotuta 
ohi diren bakardade eta denbora lineal, patxadatsu eta eskluslblsta
rekin zerikuslrlk ez duena. 

Gure galrantz hurbilduz, erantsi beharrik ez da bizlkl areagotzen 
dela arazoa lrakurgal bezala jasotzen dena ustezko lrakurlearen 
errealltate llngulstiko-kulturaletik urrun atzematen denean. Horrela
koen aurrean, irakurle Izan zitekeenak inki-minkla egiten du eta 
nahiago lzaten du bestelako eginkizunetarajotzea. 

Horrekln, jaklna, Euskal Literatura Klasikoaren errezepzloaren 
eragozpen larrlaz (beste bat!) mintzatzen hasl gara. Gaur egun, 
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ezaguna da, XX. mendera arteko Euskal Literatura hizkuntza eta 
literatur berezilarien bazkatzat geratu da praktlkan. 

Horretatik guztitik abiatuta, bada, eta letra Jdatzlarekiko arras 
anorgasmiko bllakatzen ari den glzarte honetan halnbat konstatazio 
eglnez eta haletaz ballatuz, artlkulu honek lrakurketa eta irakurzaleta
sunaren lnguruko hausnarketa-puntu zenbait mahairatu nahi du, be
tiere Euskal Literatura Klasikoa Jkusmiran lzanlk: kontzeptuen balloa 
eta baliagarritasuna, irakurketaren premiak eta baldintzak, gure lite
ratura klasikoaren eta literatur kanonaren problematika, gizarte-pe
dagoglaren eta irakurzaletasunaren sustatzeko ahaleglnen ahulezlak, 
etorkizunerako poslbilltateak eta espektatlbak, etab. 

Gaia zentratzea, egoklro zentratzea, luke, edozein modutan ere, 

artlkuluak xede nagusl. 

O.- Kontzeptuak gorabehera 

0.1.- Zer da irakurtzea? Zer irakurza/etasuna? 

Has gaitezen esaten lnork ez dakiela ziur zer transmititu nahi 
izaten den normalean lrakurrl, irakurtze eta irakurzaletasunaren ingu

ruko kontzeptuekin. 

Jkasi dugu oso balare posltiboekln lotuta doazela oro har, balna 
ez askoz gehlago. Eta okerrago dena, malzki ohartzen gara beste 
errealltate batzuen mozorro gisa ere agertzen direla hltzok. 

Beraz, alde batetlk, ez dago oso argl ea berdin ulertzen dugun 
guztiok irakurri hitza, eta ea zeri deitzen dlogun irakurtzea. Zeren eta 
estatistlka, inkesta eta Jkertze-lan gehlenetarako irakurtzea edo, 
nahiago bata, irakurzaletasuna la slstematikoki lotzen da "llburua" 
deitzen ornen den artefaktu batekln1 eta, dakigunagatik, kaleko j en
dea etengabe dabil smsak, mugikorrel buruzko propagandak eta 
bankuetako hlpoteka eta interesei buruzko prospektuak irakurtzen, 

(1) "Las necesidades que la sociedad tiene hoy de los diversos tipos de lectores 
no está siendo para nada planteada. Entonces, seguimos con una respuesta 
monoteísta: leer es leer libros y leer libros como se leen en la escuela; 
seguimos con las declaraciones que exaltan que la lectura es lírica, gozosa, 
sensual, sensorial que te abre los sentidos, que te ilumina, que te enriquece, 
que te enriquece" (Bravo 2005, 3) . 

- 124 -

PATXI 5ALABERRI MUÑOA 

balna ez nago ziur horl, zientifikoki eta estatistiketarako bederen, 
"irakurtzea" ote den, batez ere lrakurzaletasuna neurtu nahi duten 
inkestak egiten dltuen (literatur?) slstemarentzat. 

Are gehiago, jakin, oraindlk ez dakigu irakurtzea ona ote den1 

edo, ikusmenerako hobe dena, ez lrakurtzea txarra den ala ez. Zeren 
eta inork ez du oralngoz argitu txarra lzatekotan, norentzat den 
txarrago, irakurtzen ez duenarentzat, lrakurgalen merkatalgoaz blzl 
direnentzat, munduko ekonomlarentzat oro har, ala, banaka hartuta, 
guztiontzat. Galnera, ez dakigu batzuen ustez hain posltiboa dirudlen 
irakurketa horrek ez ligukeen gu bestelakatzeko eta alienatzeko bi
dea jarrlko, gure mundu marabilloso propioak sorraraziz eta zinez 
hausnartu eta aldatu beharko lltzatekeen horren aldatze-lanak gero
rako, beste baterako utzaraziz2. 

Ez j aklteagatik, ez dakigu lrakurtzeko ohltura duenak/dugunok 
ere noiz (edo lnoiz) utzl beharko liokeen/geniokeen lrakurtzeari ere. 
Nletzschek, esate baterako, antzar-ferratzera bidall zltuen besteren 
llburuak azken urteetan, ez baltzegoen inoren interferentziarlk jasa
teko prest, ez eta halekin sinbiosl intelektualetan denbora galtzeko 
ere. Aski ornen zuen bere burua. 

Baina zalantza teorlko horiek guztlak aparkatuta ere, eguneroko 
arlo praktikoan ora lndik ez ditugu kontuak behar bezala argitu. Adibi
dez, merkatuaren ezinbesteko lege eternalak zio lzanlk ere, susma 
liteke lnteres eta irizpide komertzial gehlegl nahastekatzen direla 
hona ekarrl gaituen irakurzaletasuna bera ere aipatu orduko. 

Ezlnbestekoa da, noski, haren atzean papera eta paper idatzla
ren merkatal egltura egotea, baina susmagarrl bilakatu ohi da gero 
inkesta eta txostenetara lsurtzen dena. Etsenplu garbl bat: sarritan 
liburu lrakurrien sinonimo izaten da liburuen salmenta, horrek "lra
kurzaletasunaren" lnguruko lnkestetan adierazten eta eragiten duen 

{l ) "Pentsamentu proploaren ordezko hutsa besterlk ez da irakurketa" (Scho
penhauer 2009, 980). 

(2) Egia da gero eta arrisku gutxlago duela gizarte honek horretarako, balna 
latzago ere bllaka daltezke lrakurzaletasunaren ondorlozko arazoak. Scho
penhauerrek dioen moduan, "asko eta la egun guztlan lrakurrl, eta alslaldle
tan ez pentsatzeko denborapasekln deskantsatzen duenak pentsatzeko ahal
mena galtzen du apurka-apurka ( . .. ] Erudito asko eta askoren kasua da hori: 
ergel bllakatu dira lrakurtzearen poderioz". (2009, 1025) . 
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guztiarekin. Amazon enpresak berrikl kaleratutako datuetan aurki 
dezakegu lldo horretako kasu esanguratsu bat. 

"Ciudades que leen" izenburupean, Amazon-ek Estatu Batueta
ko hlrirlk irakurtzalleen zerrenda prestatu zuen. Egunkariek zloten 
bezala, "obviamente, la multinacional del comercio electrónico ela
boró este top 20 a partir de los datos de ventas de //bros, revistas y 
periódicos (en formato impreso y electrónico) recogidos desde ene
ro de 2011 en ciudades con más de 100.000 habltantes"1

. Sal
menta eta irakurzaletasuna gorputz berean uztarturlk, beraz2

. 

Haln urruti joan gabe, Espainiako "Federación de Gremios de 
Editores" delakoak ere berariaz nahasten blde dltu lrakurtzeko aztu
rak eta erostekoak. "Hábitos de lectura y compra" dute lzena haren 
lnformeek, baina jakina, haien xedea liburuen salmentak areagotzea 
izanlk, ulergarria edo Izan dalteke erakusten duten jokamolde ber
dintzallea. Kezkagarrlagoa dirudi, dena den, Kultura Minlsterioaren 
jokabldeak, izena egokltu ere gabe argitaratzen baltltu bere web
orrlan edltoreen lnkestak eta barometro-seriek3

. 

Bada, era berean, korapilo hau guztia ilunago utz dezakeen 
bestelako ñlmlñokerlarlk ere. Esate baterako, ba al dakl lnork the car 
maintenance bibles edota egungo tresnerla teknologlko ororen ins
trukzio-liburu mardu lak alntzat, hots, liburutzat hartzen dlren estatls
tikak eta txostenak egiteko orduan? Edo, beste modu batean plan
teatuta, Joe Satrlani-ren gitarra-partlturak biltzen dltuen liburua era
blltzen duenak " llburu" bat darabilela erantzungo luke lrakurketa 
neurtzeko lnkesta batean? Zeren letrarik gabeko (beraz, " irakurri" 
ezinezko) nobela grafikoak4 eta argazkl-llburuak, etab. benetako llbu
rutzat hartzen diren bltartean, normalean orrialde eta letren faltarik 
ez duten muslkakoek eta biblia berezi horiek guztiek ukatua dute 
estatus horl. 

(1) El Pa/5, 11/06/2 1 
(2) Agerlkoa da lrakurtzeko-edo erosten direla llburuak eta aldlzkarlak normalean, 

balna horrek ezln galtu kontzeptuak sinonimotzat hartzera eraman. Bestela, 
loglka horrekln, astero liburuak seme-alabentzat erosten dltuen analfabetoa 
ere lrakurtzaileenen artean lerrokatu beharko litzateke nahltaez. 

(3) lkus: http://www.mcu.es/libro/MCJCentroDocJlnformes/Habltoslectura.html. 
(4) Oso elokuentea da, adibidez, Shaun Tan-en Emigrantes lzenekoa (Barbara 

f lore, 2007), non istorloak berak eskatzen baitu "mutua" lzatea. 
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Dena den, ohlko toplkoetatik at, kontzeptua bera da ilun man
tentzen dena irakurzaletasunaz mintzatzen hasten garenean. 

Izan ere, zer da lrakurzaletasuna? Asko irakurtzea al da akaso? 
Orri-kopuru handia lrakurri behar da irakurzaleen kategorlan sallkatua 
egon ahal izateko? lrakurle konpultsiboa behar da izan lrakurzale 
agertzeko?

1 
Liburuak kontsumitzearekln lotuta al daga kontua? 

Egia esan, erraz pentsa liteke "zaletasun" hltzak baduela, nu
mlsma~1kan txanponak eta fllatellan zlgiluak biltzearekln bezala, libu
ruak ta1 gabe lrakurtzearekin zerikusirlk. Zalantza-lzpia pentsalariak 
(Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche . . .) jartzen du, ordea: "asko 
lrakurtzeak sorgortu egiten du gogoa". 

_Ez dlrudl, beraz, kantltateekin lotu daitekeenlk irakurzaletasuna
ren 1dela, eta bai, berrlz, beste zerbaitekin: " la medida de la lectura 
no_ debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos 
deJ~n [ . · .] Lo que Importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se 
actua después de leer" (Za id 1996, 19). Edo Parerga eta Para//po
menaren autoreak dloen moduan, "bakar-bakarrlk irakurrl behar da 
pentsamendu proploen iturria agortzen denean" (Schopenhauer 
2009, 981) . 

Behin _betiko konklusiorlk atera gabe ere, akaso ez genuke den
bora_ alfemk galduko kontzeptuak era unibokoagoan edo (esanahl 
gutx1agorekln, alegla) erabiltzearl ekingo bagenio eta, bldenabar, zeri 
de1tzen dlogun irakurtzea berrlro planteatuko bagenu2 eta zer-zen
bat-zertarako-zergatlak berriz mahairatzen hasiko bagina. 

Zalantza dut, halere, ez ote lltzaizkigukeen lrakurketa eta lrakur
zaletasuna Johannes Gutenberg-engandlk datorklgun paper inprima-

(1) 

(2) 

Arazoaz kezkatuta dabllen adlskide batek gogorarazten dlt Hitler bera, oralndlk 
blzirlk dlrauen Politikarl franklsta hori bezala, irakurle konpultsiboa zela eta 
sarrltan, lnsomnioa tartean (eta bestelakoen - sarea bideojolasak etab ~ 
faltan), liburu bat lrakurtzen zuela gaueko. ' ' · 

lrakurketaren deflnlzlo azkar, orokor eta operatibo bat zirriborratu nahl lzango 
bagenu, trebetasunen esparruan agertzen diren horietara Jo beharko genuke, 
anketaren eta esfortzuaren poderioz lortzen eta garatzen dlren horletara haln 
zuzen. Eta ondorloz, irakurketaren "arlketa" sistematlkoaren bitartez 

1

area
gotzen den t rebetasunaz jardungo genuke. Balna ez letrek konfiguratzen 
dituzten. testuen deskodetze-trebetasunaz huts-hutsean, obra ldatzlak dago
klon bailoa erdletsl dezan ezinbesteko dituen trebetasun eta ahalmen 1nte
lektuala2 balzlk. 
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tuarekin lotuegi agertuko. Eta, jakina, hark elikatzen eta sustatzen 
duen elefante ekonomikoarekin. 

0.2.- Zer da Euskal Literatura Klasikoa? 

Luze joko luke "Euskal Literatura Klasikoa" delakoaren termino 
bakoitza zehatz-mehatz azaltzeak, horrek ere ez baitu buru-hausterlk 
aurrezten. Eta ez termlnoek erakuste duten polisemlagatik bakarrlk. 

Bi hltz soil, beraz, normaltasunez erabiltzen dltugun kontzeptuen 
argHlunak agerian uzteko. 

Etimologiatlk haratago Literatura hltza badakigu ez dakigula zer 
den, deflnlzio gehleglrlk gabeko hurbllpenen bltartez ari baikara 
gehlenetan; baina, t ira, hala edo hola bada ere, ondo ikasi dugu 
ataka galtzetatik ateratzen. 

Euskaltzalndiak argltaratu berri duen Literatura Terminoen Hlzte
gi espezlal izatuan honakoa da kontzepturantz eglten den hurre
ratzea: "ez da batere erraza adleraztea zerk egiten duen testu bat 
literatura, zerk bereizten dltuen llteratur testuak eta testu arruntak, 
eta horregatik beharbada, llteraturaren historietan bateratsu ager
tzen dira llteratur testuak eta beste era batekoak. Baina egin dlra 
salakerak muga horijartzeko asmoz" (2008, 528). 

Blstan da dlskrlminazio-zailtasun horrek gauden egoeran utziko 
gaituela ziurrenik, hau da, ohiko literatura-llbu ruetan literatura gisa 
zehazten dena llteraturatzat hartzen, hala "testu arruntak" (katixlmak 
zein predlkazio-testuak edo bestelakoak) nola literarloagoak edo llru
diketen "l iteratur testuak" (poemarloak, narrazioak ... ). 

Euskal delakoarl dagokionez, kontzeptua argitzeko ahalegina ere 
ez da alferrikakoa gertatuko, egungo euskaldunok oralndlk ez baltu
gu "galndltu", itzulpen inbertsoaren ondorloz, gaztelanlazko Vasco 
delakoarekln izatez ez duen baina praktlkan eman nahl zaion kideta
suna. Nonbait geureganatuz goaz erdal ordain honek jaso duen 
"esanahl" geograflkoa eta - politikoki- interesatua, eta ahaztu egin 
zaigu euska/ delakoak bertako hizkuntza lndigenarl zor dlola esangu
ra guztia1

. 

(1) Gogora bedi euskaf horl hltz elkartuetan euskara hltzak lehen tokian hartzen 
duen formaren aldakla baino ez dela. 
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Jokablde subalterno eta anbiguo horren erreferentzla esangura
tsua da Ebroren iparraldean euskararen inguruan diharduten bi era
kunde naguslak erakusten arl diren praxla. 

Batetlk, "Euskara eta euskal kultura mundu osoan zehar za
baltzea" xede duen Etxepare lnstitutuak darabilena genuke. Ha
rentzat, jendaurreko praktlkan behinik behln 1, euskal kultura eta 
euskal sortzai/eak kontzeptuak ez dira hlzkuntzaren erreferentzia 
"murritza " egltera mugatzen, eta bai, aldlz, euskal hltzaren ordalna 
ornen den vasco delakoak erdaraz adierazten duen esparru "zabala" 
erakustera ahalegintzen. Horren arabera, euska/ kultura, hizkuntza 
gorabehera, zehatzegl deflnltu gabeko País Vasco lzeneko eremu 
geografiko batean sortzen dena da eta euska/ sort.zaileak euskaraz 
ez daklten gaztelaniadunak ere badira2. 

lldo bereko zehaztasun kontzeptuala eskainl nahl Izan dio 
Euskaltzaindlak ere euskal delakoari berrikl agertutako lan enblema
tlko batean

3
. Horrela, Hizkuntza Akademlaren ("euskaraz, hau da, 

euskal hlzkuntzaz arduratzen den erakunde oflziala" -ren) enbaxadore 
lgorrinahi ornen duten Ahotsak, hitzak, hlzkuntzak liburua4 "euskal 
olerkl-antologla" gisa aurkeztua Izan da, barnean euskaraz ez zekiten 
poetak eta gaztelaniaz sortutako olerklak ere (fifty-fifty) jaso diren 
arren. 

Gu bezalako irakurle oharkabeei otutzen zaien lehen galdera da 
ea hizkuntza eta kultur errealitatea jarduera politlkoaren menean 
jartzeko praktika horrek (horl besterik ez balta honen guztlaren az
pian datzana), j atorrizko euskal delakoaren esparru semantlkoa 
"euskarazko" baten bidez izendatu behar lzatea ekar ote lezakeen 
hurrengo muglmendu glsa. 

(1) 

(2) 

Balna erantzun prezeptlbo eta arauemallearen zaln geratu gabe 

lkus Etxepare lnstitutuaren aurkezpen publlkorako prestatu "ATI" lkusklzuna 
(http://www.at-etxepare. neVlkusklzuna. htm). 
Gaztelanladunak diogu, ez erdaldunak. lzatez, Euskal kultura horretan lparral
deko euskaldun ldazleak alntzat edo hartuak Izan badlra ere, arazo "kontzep
tualak" blde daude bertako frantses idazleak (Saran, urtero, pazko-blharamu
netan biltzen diren gehienak, esaterako) eta galnerako artlstak barneratzeko. 
http://www.euskaltzaindia. neVdok/plazaberrV2010/urria/urrutla olerklak. pdf 
"Euskaltzalndlak, argltalpen honen bidez [ .. . ) aldiZka etortzeñ zalzkion aditu 
eta galnontzekoei gure olerklen albiste emateko eta munduan zehar gure 
kultura eta hlzkuntzak barrelatzeko". 
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ere, garbi baino garbiago dago mundu guztlak ezln argiago duena 
ere zalantzan dugula euskaldun1 edo garenok.Octavlo Paz-en hltzak 
lekuko kontrastagarri: "No se clasifica a los escritores por su nacio
nalidad o su nacimiento, sino por su lenguaje" (lkus Pozuelo 2009, 
90). 

Gurean Izan ezlk, jakina. 

Eta zer esan Klasiko hitzarekln gertatzen den esanah ien leize 
horretan sartuz gero?Honetarako ere Euskaltzaindiak kaleratu Litera
tura Terminoen Hiztegia erabll dalteke. Honatx hartanjasotzen dena : 
"Euskal klastko edota idazle eredugarritzat hartzen dira, oro har, XVI. 
eta XVIII. mendeen artean tan zabala duten ia idazle guztiak, gure 
literatur tradlzloaren urritasuna bera delarlk zabaltasun horren zio 
nagusla" (2008, 454; gureak dira letra etzanak) . Ondoren, bederatzi 
idazle klaslko(r)en zerrenda ematen da, haietako hiruren obra lnpor
tanteenak XIX. mendean argitaratuak izan bazlren ere2

. 

lruzkln larreglrik behar ez duen lritzi-malgutasun zabala bezaln 
behartua, nonbait. Kontzeptualkl nork bere aldetlk j okatzeko aukera 
nasala eskalntzen duena, bidenabar esateko. 

Horlen guztlen ondorlo orokor gisara, beraz, lan honetan arrazoi 
operatlboek lzango dute lehentasuna eta, halatan, XX. mendera arte 
doan euskarazko literatura zahar guztia hartuko da klaslkotzat. Eta ez 
gara, oralngoz behlntzat, eredugarritasunaren ur anakroniko eta uhe
rretan sartuko. Izan ere, alde horretatik begiratuko balltzalo kontuari, 
susmoa dugu "klaslkotzat" agertzeko meritu gehiago Izan lezaketela 
urte horien ondoko idazle eta obra askok, eta akaso bestelako 
"sailkapen" egokiago batzuk ere xeda lltezkeela egungo lrakurle eta 
idazleen ellkatzeko3

. 

(1) 

(2) 

(3) 

Hlzkuntz behategl berezia beharko lltzateke euskaldun hltzaren hibridazlo kon
tzeptuala dakarren euskaradun hitzaren hedapenaz eta "normallzaZioaz" 
ohartzeko, hlzkuntzarekin zerikusirik ez duen hlrltartasun hutsa (gaztelanlazko 
vasco-ren ordaina) adierazteraino behartu nahl balta lehenengoa eta, berrlZ, 
euskaraz mlntzatzen dena lzendatzeko moldatu blgarrena. 
Esan, dena den, XVIII. mendearen bukaerakoak d lrela esaten da. Areago, 
"Blzkaleraren kasuan, J . A. Mogelen prosa aszetlkoak klaslkoaren lzena me
rezl du" esaldla eransten da, kronologla errealak hautslz eta zenbaiten ustez 
"klaslkoagoa" ll tzatekeen Peru Abarka bera ahantzlz. 
Adlsklde batl lkusla dlot estllizaziorlk umoretsuena, nolabalteko sistema blna
rloa erabillz bl apalategl-multzotan banatzen baitltu liburu guztlak: "klaslkoak", 
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Baina geroago ere mintzatu ahal lzango gara horretaz, zeren eta 
ez ba1ta egokl, momentuz, egile klaslkoek osatzen ornen duten 
kanon delakoaren lnguruabarrei buruzkoak aurreratzen hastea. 

Nolanahi ere, deflnizloen lurralde lrristakor hau utzita, ezln hebe
to datorklgu kanonaren kontzeptua hurrengo atalarl eklteko. 

Hots, ustezko Euskal Kanona eta lrakurketa/lrakurzaletasuna 
lotzeko. 

1.- Euskal kanon kanonikoaren irakurketa. 
Esperimentu bat aitzaki 

Begl blstakoa da egungo literatura garaikidea lrakurrl ahal iza
teko, lehendabizl eskuratu/erosi behar izaten dela obra (berdin dio 
nork e~Jten duen erosketa), eta horreia gero, llburu-apalak dotoret
zeaz ga1n, irakurri ere egln ahal izango dela erosltakoa. 

lrakurzaletasuna, hortaz, osagai komertzial eta ekonomikoarekln 
lotuta agertzen zaigu gure eskuetara iritsi ahal izateko. Areago: iku
sla dugu Jadan1k salmenta iraku rketaren erabateko sinonimotzat har
tuko ez balltz ere, merkatal osagai hori ira kurzaletasuna neurtzeko 
indlze glsa hartzen dela maiz asko. 

Alegla, nahi beste gorabeherekin izan arren, egungo literatura
ren irakurzaletasunaren norabideak eta parametroak atzemateko 11-
buru-zirkulazioa dugu erreferentzia nagusietako bat, zeren eta llbu
rua edo aldizkarla erosl ondoren irakurri ere egin baitalteke. 

Hlzplde dugun literatura zahar edo, nahiago bada, klaslkoareklko 
kontuak, baina, ez dira horrelakoak, arras desberdinak balzik. 

Esparru horretan idatzitako literatura kiaslko guztia sartuta ere 
- hots, XVI. mendetik XIX. mendearen amaieraraino doana-, laster 
asko ohartuko gara, irakurtzeko lehen mugimendu fisikoa eta mate
riala, alegla, liburua erosi edo eskuratzearena, egin ere ez dela 
eg1ten, ezlnezkoa dela egitea, alegia. Izan ere, luzaroan zeharo -bar
ka erabilera pleonastikoa- ezinezkoa izan da haletara lristea, hain 

batetlk:, hlldakoen ~.breki~' osatuak, eta, kronologlkokl berantlarragoak izan 
arren, preklaslkoak edo klaslko gaiak" izendatzen dltuenak, bestetlk orain-
dlk blzlrlk daudenen obrekin antolatuak. ' 
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baitzen mlnorltarioa, hermetikoa eta tabernakuluetakoa liburu zahar 
gehienen kontua. 

Oro har, eta lnformatlka agertu aurretlk (atzora arte, beraz), 
llburu zaharrak ez du inolako muglmendu materlalik Izan; areago, 
oraln ere euskal liburu zaharrak la ez du muglmendu materlalik 
lzaten, inon ez dagoenez gero lnork ez baltu erosten eta , dagoe
nean ere (edizio berria argltaratzen delako, adibidez), geroago aipa
tuko ditugun bestelako arrazoiak dlrela eta, la inork ez baitu erosten 
edota llburutegietatik hartzen. Ondorioz, zall bete ahal lzango da 
lrakurzaletasunaren bigarren baldlntza, hots, irakurtzearena, esku
ratzen ez dena nekez irakur baitaiteke. 

Anekdota glsa, duela bost bat urte egin nuen " ikerketa" trauskll 
baten emaitza ekar nezake hona, horl bai, alorreko Ministerioak 
ikerketetarako eman ohl dltuen laguntza horlek gabe burutua. 

Izan ere, ohartua nintzen gure Axular, Cervantes eta Shakes
peareren garaikldea eta gure Urre-Aroko ldazlerik garaiena, nonahl, 
nahi beste eta zernahltarako alpatua zela, berdln Jaurlarltzako 
prentsaurrekoetan, abertzalejaklntsuen idazkietan zein euskal lurrina 
behar zuten CONFEBASKeko mltinetan, betlere haren literatur bertu
teak eta kristau guztioi lanerako plztarazi nahl zigun adorea han-he
menka laudatzen zirelarik. 

Alabalna, urteetako esperientzlak eta berezko dudan sen 
maltzurrak erakutsl dldate - lrakasle lzateagatlk dagokidan mea culpa 
ukatu gabe-, guztion ahotan maiz erabilia Izan arren, ia lnork ez 
duela irakurrita urdazubiarraren Gero ospetsua, ez eta euskal filolo
glan eta literaturan berezilarl diren gehlenek ere. 

lnpresioak, iradokizunak eta aitorpenak masiboki frogatzea bai
no ez zen behar, beraz, harako sekretupeko bekatu hura datu ob
jektibo bllakatzeko. Eta horretan nengoela, kultura minlsterloek eta 
editoreen gremloek darabllten metodologia eredu, liburuaren sal
menta-kopuruen seglmendua egltea eta datuak erkatzea otu zitzal
dan ikergal adierazgarri. Adierazgarria, liburuzaletasunaren lndize 
egokia emateaz gainera, irakurzaletasunaren berri ere eman zezake
elako heln batean behintzat. 

Horrela, ZOOSeko ekainean "ikerketa" azkar bezaln publlkaezin 
horietako bat burutu nuen lotsagabeki, alegia, bl elkarrizketa eta 
batuketa pare bat. 
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Honatx prozedura eta emaitzak orduko erredakzlo berarekin 
emanda: 

Xede nagusia Axularren obraren erosle/irakurleen kopurua kal
kulatzea izanik, Euskaltzaindlak 1988an argitaratu zuen Gero llburua
ren faksimila hartu da lkerketarako erreferentzla glsa. 

lkerketa-baldintzen artean, ezaguna da Vi llasantek 1964an argi
taratu zuen euskara-gaztelaniazko edlzloak itzal txikl bat egin dlezalo
keela esperlmentuari. Ez dugu lnoiz kontrolatu eta ez daklgu zenbat 
saldu ziren eta non. Badakigu munduko liburutegi askotan dagoela, 
baina ez daklgu hemengo jendearen etxeetan dagoen. Esan ohi da, 
halaber, obra hori Izan dela adlnekoon artean lrakurriena, baten bat 
irakurrl izan bada bederen. Balna Villasanteren edlzioa duela berro
geita hamar bat urte kaleratutakoa da, eta suposatzekoa da argltal
pen hura (irakurri eta gurtzen) zutenak ere automatikoki ablatu zlrela 
handlk hogelta lau urtera, hots, 1988an argltaratutako faksimll zora
garrla erostera, guztlz logikoa balta gurtzen dugun liburua bera (ber
tsua, bederen) eskuratzea, eta batez ere lehen-lehen lerroko autore 
klaslkoa bada lnterfektoa. 

Hori argltuta, hona hemen esperlmentu xumearen hariak bat, 
nahlta asimllatu ditugu lrakurle eta erosle kontzeptuak, ezinezkoa 
balta horrelako liburu bat erosl gabe lrakurtzea eta, are gutxlago, 
liburutegietako aleek duten lzozte-egoera kontutan hartuta; bl,hori 
horrela, gurutzatu baino ez dugu egln saldutako ale-kopurua lltez
keen Jrakurleen kopuruarekin. Hona datuok: 

Azken urteotan bost bat fakultate (Gasteizkoa, EUTG, Deus
tukoa, Baionakoa, Nafarroakoa) eta beste hainbat irakasle-eskola 
izan dira Euskal Herrian Euskal Fiioiogía lkasketak eskaintzen zituzte
nak. Titulazio batzuk desagertu dira dagoeneko, balna, edonola ere, 
gure llteratu rarlk garalena islatzen ornen duen Gero liburuaren ira
kurzaleak prestatu uste ditugu fakultate eta ikasketa horietan. Ehun
daka ziurrenik . 

Gasteizko lrakasle Eskolako Euskal Fllologla lkasketek iraun bi
tartean (1983ük 1996ra), 106 ustezko irakurle axulartar titulatu 
ziren. 

Gasteizko Fakultateko datuak eskasagoak dira. Esaterako, 
lehen promoziokook (1983kook, alegla), ez gara ofizialkl jasotako 
datuotan agertzen, ez eta gu bezaln sutsu ka leratu ziren ondoko sei 
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lkasturteko fllologoak ere. Ditugun datuak l 989tik 2004ra bltar
tekoak dira, orotara 7 23 llteratur irakurle amorratu . Aurreko zazpl 
hazaldikoak kontuan hartuta (batez beste, berrogei bat kurtsoko), 
mllatik gora (1.000) zlur asko. Kopuru honetan ez ditugu sartu 
Deustun 1978an has! zen Euskal Filologlako egresatuak, EUTGkoak, 
ez eta beste lrakasle Eskoletakoak ere. Edonola ere, zuhur -eta oso 
azpitlk ziurrenlk- jokatzeko, beste 1.500 fllologo gehlago erantsl 
geniezazkioke aurreko kopuruari. 

Bestalde, euskaltzainak eta urgazleal' ere Geroren faksimllaren 
lrakutzailetzat (edo, gutxienez, erosletzat) hartu beharko zlrela plan
teatu genuen lan-hlpoteslan. Halatan, 2000ko datuen arabera, 23 
euskaltzain eta 116 urgazle agertzen zlren ustezko irakurle gal gisara 
gure esperimentuan, haietako bakan batzuk baino ez Euskal Fllolo
gietatik iritsiak. 

Mingain galztoek nork berea baino lrakurtzen ez duela zlurtatzen 
badute ere, ldazleak ere Geroren irakurle-erosle potentzlaltzat hartu 
genituen. 2000. urtean 23 7 zlrenak 2005ean 320 ziren1 . 

Orotara, bada, karreragatik edo lanbldeagatik 3 .000tik gora 
erosle-irakurle potentzlal. 

Nahita utzl genltuen kalkuluetatik at euskaldun alfabetatu tltula
tuak, hau da, D Malla zeln EGA t ltulua eskuratua zuten milaka horiek, 
lruditu baitzitzaigun nahlko eta sobran zutela titulua ateratzeko egin
dako ahaleginarekin, gero euskal klaslko zaharrei ere heltzen hasi 
behar izateko! 

Hori bai, Gero liburuak izan zitzakeen irakurleen eta erosleen 
kopuruak erraz asko areagotu zitezkeen bestelako letra-profeslona
lenak kontatuta . Nola ahaztu, adlbldez, halnbat eta halnbat urtetan 
EHko ikastetxeetan, euskal filologo, ldazle edo euskaltzain Izan gabe 
ere, literaturako lrakasle zlrenak eta, euskal literatura klaslkoa lrakas
teaz gainera, ll buruteglak ere ezlnbestean hornltu behar zituztenen 
kopu rua? lkastetxe publiko eta pribatuen arabera, beste 500 erosle
lrakurle potentzial gehlago? 

(1) Badakigu, Jakln, horletako batzuk bitan-hirutan kontatuak ditugula, zeren ez 
baita idazleen artean, esaterako, filologorik falta, eta Euskaltzaindlko kldeen 
artean ere bada ldazle glsa agertzen denlk ere. Balna, aldl berean, 1988ko 
edizioa erostera korrlka abiatu zlren galnontzekoak ere zenbatezlnak dltugu. 
Hortik, bada, kopuruak bere hartan mantentzearena. 
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Kontua da l 988ko edlzioak 1.500 ale (bakoltza bere zenbakla
rekln) besterik ez zuela kaleratu eta 2005eko ekalnaren 29an oraln
dik 17 5 alek saldu gabe jarraitzen zutela argitaratzailearen blltegleta
ko soto ilunetan.Banatu, beraz, 1.325 ale banatu ziren liburu-den
den artean (eta haietako batzuk saldu gabe segitzen zuten oralndik). 

Nolanahi ere, erosle-lrakurleen kopuruetara errealismoz hurbil
du ahal izateko, liburu-dendatan banatutako ale horletatik ezinbes
tean deskontatu beharko lirateke trukatze-akordioengatik oparitu zl
renak (EHko eta EHtlk kanpoko liburutegl ospetsuetan banatuta
koak), alpatu euskalarl "profesional"-en multzoan sartu ez diren lra
kurle zenbatezinak, liburua irakurriko ez duten bibliomano 
ez-euskaldunek erosiak eta, Lazarragaren faksimilaren kasuan beza
latsu, euskaraz lnoizlrakurrlko ez duten aglntarl eta pertsonalen ar
tean protokoloak eta dlplomaziak banarazten dituzten aleak, etab. 
Jakina, kenketa-kopuruetan ez ditugu gogoan hartuko edizio horre
tako bizpahiru ale gordetzen dltugunon kasuak, baina, edozein mo
dutan ere, hirurehun bat lnguru izan litezke banatutako kopuruarl 
deskontatu beharko litzaizkiokeen aleak. 

5alduta, hortaz, mila ale baino gutxlago blde zituen salduta 
2005eko ekainean Axularren Gero liburuaren l 988ko faksimilak. 

Emaitzak, esan gabe doa, asko eta anltzak. Azpimarratzeko bl 
besterik ez, baina : 

a) Teorian, eta lanbldeagatik bederen lau m ila inguruko es
pektroa (!) osatzen zuten ustezko irakurleen multzotlk, mila 
besterik ez dlra izan edizio sakratuaren erosle/eskuratzalle 
euskaldunak. Eros zezaketenaren % 25! Edo, bestela nahl 
bada, Axularren izena gutxienez entzuna duen populazio 
euskaldunaren % 0,125. 

b) Azken sel urteotako idazle eta fllologo berriek (500 bat 
gehiago!) ez dute Gero erosten, antzera segitzen baitu so
toetan dauden fakslmllen kopuruak. Nolanahi ere, plan
teatzen den galdera da ea irakurtzen duten, eta nola, zeren 
eta nekez pentsa baitaiteke horrelako liburu bat lrakurri nahi 
duen euskalaria interneteko bertsloez baliatuko dena. 

Baina, euskal idazie hark zioen moduan, ez gara ezkortasunaren 
putzu beitzean hain azkar barneratuko; gerorako ere utzi dezakegu 
plazer hori. 
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Konklusloa etsigarrl bezain itxaropentsua, hortaz, orduan izan 
genuena: gutxi baino gutxlago irakurtzen da gure klaslkorik klasikoe
naren obra. Uste izatekoa da, ondorioz, are gutxiago lrakurtzen dela 
ia entzun ere egiten ez dlren galnerako klasiko arruntagoak (horra 
hor etsipena!); baina honek aldi berean esan nahl du (eta hona 
itxaropenal) jende asko eta asko dugula oralndik ldazlan klaslkoen 
1rakur(za) le bilakatzeko, alegia, 800 mlla baldln bagara munduko 
euskaldunak, oraindlk 799.000 inguru dltugula liburu klasikoaren 
fede berrlra konbertitzeko gal! 

Anekdotak gorabehera, kontua (edo arazoa!) da esparru klaslko 
bezala deflnitu dugun honetako literatura, irakurtzen denean, tes
tuinguru akademikoetan eta, nagusiki, gramatika-arlketa bezala bal
no ez dela lrakurtzen . 

2.- Baina ezer irakurtzen al da? Non? 

Oraln arte euskal klasikoak irakurtzen direnentz argitzen aritu 
Izan gara, baina obra klasikoena bakarrlk balitz irakurketa faltarena, 
gaitz erdll 

Funtsezko lehen galderatik ablatu beharko genuke eztabalda: 
lrakurtzen al da euskal glzartean? 

Edozeln estlmaziorl ekln ahal izateko, kontuan Izan behar dlra 
euskarazko testuen irakurlearen ezaugarrl nagusiak, nahlko garbiak 
direnak (batlk bat, euskararen normalkuntza ezaren eraginez sortu
tako faktoreekln estukl lotuak: literatura subalternoa, gorabehera 
askokoa, ez glzarte guztlra hedatua, ... ), balna edonola ere irakurle 
"normal" batez mintzo ez dlrenak. 

Ez-normaltasun horl hlzkuntz -esan dezagun- klandestinitatea
rekin eta lrakurleen osagal militantearekin lotua egon da maiz asko. 
Normalkuntza ezaz mintzo diren faktore esanguratsuak bi-biak. 

Jakina, ez genuke ahaztu nahi gure llteraturari askotan isurl 
zaion euskaldunon osagai genetiko letrafoboa, hots, kromosometan 
zizelkatua bide daramagun idatzizko letra ororekiko herra. Ez dut 
ahaztu nahl, esaterako, Azkue adoretsuak 1925ean euskaldunon 
irakurzaletasunaz egin zuen konstatazioa: "y esto es más de tenerse 
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en cuenta tratándose de un pueblo como el nuestro, tan poco 
aficionado a la lectura" 1. E dota "Larreko" -k2 garai berean euskaldu
nen irakurzaletasunaz zioena: "Euskaldunek ez dugu bizlkl maite ez 
lrakurtzea ez ldaztea; orgatlk, Kan pion j aunaren azken gutuna beze
lakoak andiegiak, lodiegiak dira guretzat Ez orrialde aundla dutelako 
bakarrik, balzlk eta jaklndurlz aberatseglak dlralako. Lan ortarako ni 
bezelako alperrak dlrenak gutun laburrak nalago ditugu larriak baño. 
Laketago zalzkigu erakaspenak ltz gutitan ematen dituztenak; gutun 
lodlak izitzen galtuzte" 3 . 

Baina berrlro dlot, gainontzeko gizakiel ere falta ez zalen osagai 
genetiko erosozale hori ahaztu gabe ere, honako panorama hau 
zlrriborra genezake ustezko euskal lrakurleel dagokienez: 

50 urtetik gorako irakurleak: 

Kopuru txlkiko multzoa, gehiengoak ez baitu euskaraz lrakur
tzen. 

Oso berandura arte ez du euskaraz alfabetatzeko biderik ezagu
tu, ez behintzat bide normalik. 

Beste hlzkuntza batean lzandako alfabetlzazioaren transferentzia 
egin Izan du eskuarki. 

Nekazal glzarte bateko kidea, hots, literatura ldatzla berarentzat 
baloratzen ez duena eta, areago, bizio llterarioetarako denborarik 
gabekoa normalean. 

Debekuak tarteko, hizkuntza propioan llteratur obren gabezia 
nabarmena Izan du gaztaroan. 

(1) 
(2) 

(3) 

Morfologla Vasca, 11, 4 13, 13-14. 
Pablo Fermln lrlgarai "Larreko" ez da edonor euskal kanona-ren eralkuntzaren 
historian. Gogora bedl, esaterako, Llzardirl euskal llteraturaren "blde berriez" 
jarduteko eta eztabaldatzeko lrekl zlon aukera paregabea ("Blde berrlak", 
Argia, 1932/01/17). 
"Larreko": "Kanplon, jakintsu eta langille, Euskarlana dala ta" (Euskal-Esnalea 
313, 1930/01) . 
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50 urtetik beherako irakur/eak: 

Kopuru altu samar batean bederen, aski alfabetizazio normala. 

Literatura estreinatu berrian aritua naguslkl, hau da, azken be
rrogelta hamar urtekoan. 

Erreferentzla klaslko gutxi (eta ez literarioegiak). 

Ez da ahaztu behar, halere, 40 urtetik gorako asko eta asko 
analfabeto funtzionalak direla bai euskaraz (bltxla da euskaraz ez 
irakurtzeko non jartzen duten eragozpena eta altzakla: haiena ez 
ornen den hlzkuntza batuan!) eta bal erdaraz. Eta, euskaraz hlztun 
normalak lzanda ere, 25 urtetlk gorako ez gutxlk gaztelanla dute 
irakurtzeko hlzkuntza bakarra (erdal egunkarl-aldlzkarl desberdinen 
salmentak lekuko). 

Balna lnpresio hutsal lrudl dezaketen baieztapenok gorabehera, 
eskura dltugun lnkesta eta estaüstiketara -egungo glzarteak erreali
tatea aztertzeko darabiltzan tresna sozialki onetsl eta, nonbalt, ob
jektlbo horletara- jo dezakegu berri zehatzagorlkjasotzeko. 

Eleta-harla aberasteko hiruzpalau datu besterlk ez. 

Lehen aurreratu moduan, sona handia dute gobernuekln eta 
editoreen elkarteekln lotuta daudenek eta errentagarritasun ekono
mikoagatlk arduratzen dlren enpresenek kaleratutakoek1 . lldo horre
takoak dlra, esaterako, Espainiako MECek (bertako Edltoreen Gre
mloek burututa) agertutako datuak2

• 

Esparru horretan, oso da interesgarria 2009ko "barometroak" 
Euskadlko lrakurzaletasunaz dloena: "El 96,4% de la población de 
Euskadi a partir de los 10 años lee o bien libros (53,6%), o periódi
cos (87,9%), o revistas (47, 7%), o cómics (10,4%) o en otros 
soportes". 

Datu lnteresgarritzat jo izan dugu nahlz eta ez akaso esangura-

(1) Eusko Jaurlarltzak ere, oker ez bagaude, llburutegl guztlen "erabiltzaileen" 
kontrola eramaten du (liburutegietara joaten den oro da "erablltzalle", berdln 
llburuak hartzera, egunkariak ikustera, zein ordenagalluekln jolastera edo 
etxeko lanak egitera), "lrakurfe" edo dlrenena barne. 

(2) Ondoko webgune honetan kontsulta daitezke urtez urte espalnlar hlrltarren 
lrakurtzeko azturak eta liburuak erostekoak nahasten dltuzten barometro 
esanguratsuak: http://www. mcu. es/libro/MC/Observatorlolect/Estudios/estu
dlosMCU / lectura.html. 
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tsuegia, zeren eta, besteak beste, bistan balta hilean behln liburu 
bat hartzen dutenak ere "ohiko" llburu-lrakurletzat hartzen direla 
delako barometro horretan1

. Ondorioz, ohiko liburu-irakur/e ornen 
dlren %53,6 horien multzoa honela osatzenda: %29,Sk egunero edo 
la egunero jotzen du liburuetara, %17, lek astean behin edo blrritan 
baino ez du hartzen libururlk, eta lantzean behingo irakurleen 
multzokoa lirudlkeen %6, 7k hllean behin edo irekitzen du llburu-for
matukorik2. 

lrlzplde horlen lldokoekin sailkatuta3, populazioaren %3,6 beste
rik ez dira ezer irakurtzen ez dutenak. 

Galnontzekoel gagozklela, %58,4k denbora falta jartzen dute 
aitzaklatzat gehlago ez lrakurtzeko arrazoien artean. Halere, egla
zkoagoa edo dlrudl %41,2k aitortzen dutena, hots, ez zalela lrakur
tzea gustatzen edo aislaldia bestelako egitekoetan ematea nahiago 
dutela. Eta "eglazkoagoa" hitza darabilgu ez irakurtzeko altzakia kall
flkatzeko, zeren eta lnkesta berak dioenez, batez beste, lrakurtzen 
eman zltzakeen 2,3 ordu eskaintzen baitizkio Euskadiko biztanle 
bakoitzak egunero teleblsta ikusteari. 

Espalnla osoari dagoklonez, oso egiten da harrigarrla 2008an 
bertan ba rometro horiek blgarren hiruhllabeterako adierazten zute
na: "los lectores españoles leen una media de 9,3 libros al año y 
dedican 6,4 horas semanales a la lectura" (gureak dlra letra etza
nak). 

Errealltateak - edo aglan lotsak- behartuta, 2009ko datuek 
"zehaztu" egln zuten aurreko urteko "joera " horl: "A Jos lectores 

(1) Honela dio txostenak: "Se consideran lectores de libros los que leen al 
menos con una frecuenda mensual". 

(2) 2010eko barometroan "lectores ocasionales"(eta ez "habituales") dlrenekln 
elkartu dituzte multzo honetakoak. Polltizatuegia ez den edozeln loglkak ahol
katuko lukeen bezala. 

(3) Negozioak negozlo, oso bltxlak eglten d lra barometroetako halnbat "datu". 
Honako hauek, adlbldez: " Los lectores mensuales (llburua hllean behln edo 
blrrltan hartzen dutenak, alegla) leyeron en torno a los 4, 7 libros en el año de 
media y los trimestrales (inoizka irakurtzen dutenak hlruhllabetean barrena) 
2,5 libros". Llburuel gutxitan heldu arren, lrakurle konpultslbo samarrak 
Euskadlkoak nonbalt. Eta, areago, zenbat eta gutxiagotan irakurrl orduan eta 
proportzlonalkl llburu-kopuru handiago irakurri zuten, zeren eta "entre los que 
declaran no leer casi nunca libros, un 42,4% leyó el último año por término 
medio 1,9 llbros". 
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frecuentes (leen libros diaria o semanalmente), que se han consoli
dado en torno al 41% de los entrevistados, se les pregunta por el 
número de horas que leen por término medio en una semana, 
obteniéndose una media de 6,2 horas a Ja semana. Por primera vez 
se superan las 6 horas semanales de lectura" (gureak dira letra 
etzanak). Hori bai, era askl mirakulutsuan, batez beste irakurritako 
llburuen kopurua bere hartan mantentzen ornen da: "El número 
medio de libros leídos en el últ imo año es de 9,2". 

Nolanahi ere, gremloek eta gobernuek ematen dituzten datu 
horlezaz ez fidatzeko arrazolrik ez dagoela pentsatu arren, egia da 
kostatu egiten zalola lkertzaileari haiek datuetatlk ondorioztatzen du
ten balkortasunaz kutsatuta suertatzea. Izan ere, joera berezia dute 
beren kultur egoera oso era positiboan atzemateko eta atzemana
razteko, eta datuak, halen iritzlz, beti dlra onak, hobetzeko mo
dukoak, hori bal, baina, zalantza lzplrlk gabe, aurreko urteetakoak 
eta aurreko gobernukoenak baino bizikl hobeak. 

Eszeptiko ultramontanoen artean legokeen mesfidantza-punttu 
horrexegatik, hain zuzen, lkuspegiak eta balorazloak orekatzeko ez 
da txarra izaten optimismo politiko-instituzionala bestetatik etorrltako 
datuekln kontrastatzea. 

Adlbidez, Gallup-ek eta General Social Survey-k Amerlketako 
Estatu Batuetan burututako lnkestetan oso bl lakaera garbla lkusten 
da llburuen lraku rketan1: 1937an amerikarren %29k liburu bat ira
kurtzen arl zirela zioten bltartean, 1955ean %1 ?rajaitsi zen kopu rua. 
Egoera ikusita, "doitu" egin zuten inkestaren diseinua, eta 1978an 
azken sei hilabeteetan llburu bat lrakurtzen arltu zirela adierazi zuten 
%55ek. lnkestek errealitatearen goxoa edo lslatu behar zutela eta, 
1998an amerikar kontsultatuen %70ek jaklnarazi zuten nobela, 
lpuln, poema edo antzerkl lan bat arltu zirela lrakurtzen azken ur
tean. 2007an ere "gorakako joera" erakutsl zuten datuek, %73k 
aldarrikatu zuten liburu motaren bat (eskolakoak barne!) irakurtzen 
aritu zlrela azken hamabi hilabeteetan. 

Errealitate gordinaren lrakurketa posltlboa bideratu ala ez, 
erantsi beharrik ez daga datuak urte horietan telebistaren hedapen 
slstematlkoak zekarren eraglnaren Isla hutsa baino ez zirela: gero 

(1) lkus Crain 2007 . 
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eta gutxiago irakurtzen zen, aislaldia ere gero eta bitarteko erakarga
rriagorekin betetzen hasia zelako. 

Eta erlazlo hori ezin hobeto ikusten da tradlzionalki Europako 
lurralde irakurzaleenetakoak diren Herbehereetan mende erdi eska
sean lrakurketari eta telebistari eskaini izan zaizkien ordu-kopuruen 
biiakaeran. 

1955ean denbora librearen %2 1 eskaini zloten irakurtzeari (5 
ordu asteko) etahamar mlnutu baino ez telebista ikustearl. Handik 
hogel urtera (1975ean), 10 ordu lgarotzen zuten herbeheretarrek 
astean telebista ikusten eta 3,6 ordu baino ez lrakurtzen. l 995ean 
2, 10 ordutara jaitsi zen asteroko irakurketa-denbora (denbora librea
ren %9). 

Herbehereetan gertatutakoaren irudikoa genuke inguru haueta
koa ere; eta hemen, zlur asko, biziki areagotua, lana, tresneria eta 
negozloak maite dltuen herrl honek lnoiz ez baitu irakurzaletasun
tradlzio lar izan. 

Telebistaren audientzla kontrolatzen duen Kantar Media multlna
zlonalak aurtengo ekainaren amaieran kaleratu dltuen datuek era
kutsi dute irakurketari itzal ezin handiagoa egiten dion errealitate 
telebislboaren argazklrik zuzenena: batez beste, 20lln espainlar 
estatuan 24 7 minutuz ikusten da telebista, hots, lau ordu eguneko1. 

Jaklna, emaltzok ez dute gogoan izan lnterneten2 edota gainerako 
pantallen aurrean (bideojolasekin, grabatutako fllmak ikusten, etab.) 
ematen den denbora. 

Datuok MECeko inkestetakoekin gurutzatuz gero, nola esango, 
egunak 24 ordukoak dlren bltartean, balirudike Espainian edo ez 
dela teleblsta ikusten (eta eglantzekotasun gutxi dauka hipotesl ho
rrek) edo, telebista dloten bezala ikusten bada, ez dela irakurtzeko 

(1) Batez besteko horrek bl mutur nabarmen dltu, hots, 65 urtetik gorakoek 323 
mlnutu lkusten dute eguneko eta 4-34 urte bitartekoek 164 minutu. 

(2) Galn-galnean dltugun joeren nondlk norakoez ohartzeko, askl bedl haur esta
tubatuarrek erakusten duten zaletasunar1 erreparatzea, Izan ere, eguneko 
ordu eta erdi baino gehlago eman baitzuten lnterneten 2-11 urte bltarteko 
haurrek 2009an: "time spent online among chlldren aged 2-11 increased 63 
percent In the last five years, from nearly 7 hours In May 2004 to more than 
11 hours online in May 2009" (http://www.nielsen-onll
ne com/pr/pr_090706 .pdt) . 
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denbora flslkorik geratzen. Edo, hlpotesl ankerra, langabezia-tasak 
gorabehera, irakurleek ez dutela denbora lan egiten galtzen. 

Hemen, beraz, lehia bakarra -lehiarik izatekotan, teleblsta eta 
Sarea elkarren "adisklde" direla erakusten baitute lkerketa gehle
nek 1-, etxeko pantalla desberdinen artekoa lltzateke, ez liburuekin 
edo gainontzeko letra ldatziarekin. Balna horrek erakusten du gar
bien nork edo zelnek galdu duen batalla. 

Hurbllagoko daturik ere ez da falta panorama osatzeko. 

Naguslkl euskaldun den herrl bateko liburutegian jasoak ditugu 

hurrengoak. 

Halen partzialtasuna ukatu gabe ere, euskal herrl tlplkoaren lra
kurzaletasunaren beste plegu bat irudlkatu lezake datuen estrapola
zioak. Ezlnjakln, halere, adlerazgarriak bezain itxaropentsuak diren. 

2009an 1.500 bat blztanle zituen herri horretan (onar beklgu, 
otoi, nolabaiteko anonlmotasuna mantentzea), %82k euskaraz mln
tzatzeko gai altortzen du bere burua (EUSTAT 2006). 

Oro har, esan daiteke llburuen mundua emakumeena dela, 
batik bat lrakurzaletasunaren indlzera geh ien hurbil daltezkeen eta 
garbikien erakutsl dezaketen mailegu-erabiltzaileen datuen lkuspun-

tutik2. 

Adinez haurrak eta, sexuarl dagoklonez, emakumezkoak dira 

mailegu-erablltzalleak3
. 

(1) 

(2) 

(3) 

Sarean nablgatzen emandako denborak ez bide du teleblstaren aurrean lgaro
takoa murrlzten. 18 urte balno gehiagoko estatubatuarren artean egindako 
lkerketa zehatz batek adlerazten duenez, 2008an gehlengoak la bederatzl 
ordu igarotzen zituen egunero telebista, ordenagailu eta telefono muglkorren 
pantailen aurrean, 353 mlnutu, 142 minutu eta 20 minutu, hurrenez hurren 
(http://www.researchexcellence.com/news/032609 _ vcm .php). 
Egun, herriko 724 emakumeetatlk 178 dlra llburuteglko materialak (llburuak 
zeln CDak eta bldeo-zlntak) mallegatzen dituztenak (% 24,6). Bemz, 805 
gizonezkoetatik 76 balno ez dlra etxerako zerbitzu horretaz baliatzen dlrenak 
(% 9,44). Kopuru horletan 120 mallegu-erabiltzailek hamasel urte balno gu
txlago dute eta 134 besterlk ez dira naguslak. 
lrakurleen sexuarl gagozklola, egunkarlen salmenta-datuekin osatu dalteke 
lkuspegta, arlo horretan gizonezkoak baltlra nagusikl erosleak eta erosarazleak 
(eta, teorian, familia guztta irakurle) . Datuek, edonola ere, oso tokl tx1kla 
uzten diote euskarazko prentsarl (6-9balno ez dlra astegunetan -lgandetan 
13 lnguru-saltzen dlren aleak); erdarazko prentsak, aldlz, 60-70 ale saltzen 
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Esan gabe doa euskal literatura klasikoak ez duela lekurik libu
rutegiko erabiltzaileen Interesen artean, mailegu guztiak baitoaz 
haur-literatura, best-seller, bidal-liburu eta nobela historikoaren 11-
doetarantz. 

Horren harltik, pentsatzekoa da, herrian liburu-dendarlk ez da
goenean (zenbatek eroslko ote du irakurtzeko llbururlk?) eta orotara 
herrlko biztanleriaren % 16,6k bakarrlk mailegatzen (irakurtzen?) 
duenean liburutegiko liburu-formatukorlk (letrarlk gabeko haur-lltera
turakoak barne), pentsatzekoa da, berrl ro dlogu, ea MECeko irakur
le-ehuneko garal horiek ez ote duten kale eglten noizean behin. 

Azkenik, kontrasteak aberasteko, Euskal Filologla karreran, 
hainbat urtetan, lizentziatura lortzeko bezperatan íkasleengandik j a
sotako "altorpen" -etara jo genezake. Esan beharrik ez dago egungo 
euskaldun gazteen lrakurzaletasunaren mallaren adierazgarri Izan 
daltezkeela oro har, nahiz eta, lehen hlpotesi glsara, uste lzatekoa 
litzatekeen euskal literatura klasikoan eta garaikldean barrena nabi
gatzeko formazio espezifikoa duten filologo berrl horlek gazteen 
artean ohikoa dena baino askoz ere lrakurzaletasun-indlze altuagoa 
erakutslko dutela. 

Baina datuek beste errealltate bat erakusten dute. 2008an, 
kurtsoaren amaleran, ikasleen %24 ez zen ezer irakurtzen ari (ezer 
ere ez!), eta lrakurtzen ari zlren galontzekoetatlk % 75 behartuta arl 
ziren, hau da, lkasgaletan irakurrl behar zlrenak baino ez zituzten 
lrakurtzen . 

lnork amaierako azterketen izuari egotzlko zlokeen zaletasun-fa l
ta hura, halere, ez zen orekatzen bestelako datuekin: haietako 
gehienek aitortu zuen (ehunekoen beharrik bal?) euskal liburu klasl
ko bat bera ere ez zutela osorik irakurri karreraren azken kurtsora 
arte; eta orduan ere, denborak eta hamaika ikasgaltako programek 
agindutakoaren zlgorpean irakurrl zituztela. 

201 lko malatzean jasotako datuek ere ildo bereko panorama 

ditu lanegunetan eta lgandetan 100-110 lnguru. Euskara hutsez argltaratzen 
den eskualdeko astekarlak 50 bat ale saltzen dltu astero, gehlen bat emaku
mezkoek erosten duten erdarazko prentsa grafikoaren pareko kopurua. lkus
pegia errealago bllakatzeko, horri guztiari astean behln herrlko etxe guzttetara 
dohalnik banatzen den euskarazko berrlketaria gehltu beharko lltzaioke (ez 
dago lrakurtze-indlzeen daturik). 
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erakusten dute, bai irakurketez, bai eta lrakurtzeari eskalntzen dio

ten ordu-kopuruel dagokienez ere. 

Bizitzan barrena lrakurtzeari eskalnitako ordu-kopuruez galdetu

ta, hona erantzunak: 

Astean zenbat ordu eskainl/eskalntzen diozu irakurtzeari?
1 

kbl !s~!.! k4u 

6 2 5 

3 5 7 

2 2 4 

1 1 2,5 

2 3 4 

2 3 5 

4 5 6 

3 2 2 

0,5 2-3 4-5 

4>5 4 4 

7 7 10 

7-8 3 3 

2 2 2 

6>8 10 8 

4 5 5>6 

3 12 12 

5-6 7-8 6-7 

15 12 12 

7 (llburu bat/hilab) "Dexente" O (lkasgalko 
llburuak bakarrlk) 

4 > 5 5 7(>4) 

12 15 15 

Honako hauek dlra ondorio azpimarragarrienak gaingiroki: 

lrakurtzeko denborarlk ez dutela diote gehienek. 

lnolzka motibazlo-faltari ere egotzl diote nahl beste ez lrakur

tzeko arrazola. 

Unibertsltatean sartu aurretlk, ikastetxean aglndutako liburuak 

dira lrakurri diren (ia) bakarrak. 

(1) Ondoko laburdurek honako esanahla dute: kbl (unibertsitateko karrera hasi 
balno lehenago) - k3u (karrerako lehen hiru urteetan) eta k4u (karrerako 

laugarren urtean). 
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Unlbertsitatean sartu aurretlk ia ez da euskal klaslko bat bera ere 
lrakurtzen (XVI-XIX. mendera bitarteko titulu bat balno ez da al
patzen: Peru Abarka) . 

Unibertsltateko lehen hlru urteetan, lkasgaietan agindutakoak 
dira lrakurri dlren liburu bakarrak. 

Karrerako azken urtean irakurrltakoen artean, ia inork ez du 
alpatzen Euskal Llteraturako klasean (edo beste irakasgairen batean) 
lantzekoa ez zen izenbururik. 

Gehlenek Euskal Literaturaren Historian derrigorrezkoak zituzte
nak bakarrik irakurri dituzte (6 liburu). Batzuk, horiek ere ez. 

Llzentziaturara hurblldu ahala, lrakurzaletasuna kamustu egiten 
da, agortu. 

lkasleek egiaztatzen duten bezala, paperezko euskarria darabl
len letra idatzlrako tokirlk/denborarik ez dago egungo gizartean, ez 
bada irakaskuntzan, ikerkuntzan edo espezializatutako medioetan. 

Egungo gizartea, lzatez, ez da letrazaleegla, ez behintzat pape
rean lnprimatutako letren zalea. lkusten ari garen bezala, ez dio 
gusturik ateratzen. Horren ordez, esfortzu gutxlago eskatzen duen 
eta lnformazloa azkar, testu gutxirekin eta batlk bat irudi eta grafl
koen bldez eskalntzen duen teknologia berriaren zale egln da. Eta 
berdln informatikaren abantallel zaporea hartu dieten gizon eta ema
kumeak. Halek, agerlkoa da, onlineko bitartekoak baliatuz, aldi be
reko komunlkazloarekin eta letra blrtualekin ordeztu dltzakete ezin
bestez modu zeharo diferituan hedatu behar dlren letra lnprlmatuak. 
Hortik, zlurrenik, llburu, egunkarl eta aldizkarl lnprimatuen irakurketa
ren (eta salmenten) etengabeko gainbeherakada. 

Baina, orain arteko datuok gorabehera, irakurrl, badirudl irakur
tzen dela. Horra, adibidez, llburu digitalen arrakasta, gal desberdlnen 
lnguruko foroen eta· egunkarl eta aldizkari digitalen gorakada, 
smsak, etab. 

lrakurri, bada, lnoiz balno gehiago irakurtzen ornen da gaur 
egun ("con Internet hemos vuelto a la era alfabética" dio U. Ecok1), 

(1) Akaso desblderatuago dabll hurrengo baieztapenarekln: "Si alguna vez pensa
mos que habíamos entrado en la civilización de las Imágenes, pues bien, el 
ordenador nos ha vuelto a lntrodudr en la galaxia Gutenberg y todos se ven 
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balna, irakurtzen denean ere, euskarri digitaletan eta oso "modu" 
berezian eglten da1

, ez paperean eta ohiko "azturak" gordez. 

3.- Eta irakurri behar al da? 2ergatik? 2ertarako? 

Nahlz eta ez jakin zergatik, llburuaren eta irakurketaren aldeko 
j arrerak eta poseak oralndik prestigloa ematen dutela dlrudi. 

Zeruetako jainkoak balno ezagutzen ez duen arrazoi mlsterio
tsuren batengatik, gure glzarteak liburuaz eta irakurketaz daglen 
balorazloa oso blde da garrantzitsua. Alde guztietatik laudatzen da 
lrakurketa eta irakurzaletasuna eta talgabekoak dira haren aldeko 
hitzak eta kanpalnak. Batlk bat (hona beste misterio bat!) haur eta 
gazteei zuzenduak, Izan ere, adineko jendeak bere zaletasunak da
goeneko fosllizatuta eta aldaezin baleuzka bezala eta irakurketarena 
gaztejendearen kontua balitz bezalajokatzen balta. 

Eta, noskl, gizarteak kezkatu aurpegia jartzen du haur eta 
gazteek gero eta gutxiago lrakurtzen dutela egiaztatzen duenean, 
glzarteak, oro har, oso ondo baitaki irakurtzeak nolako abantallak 
dltuen eta nolako onurak dakartzan orain, gazteen nortasunaren 
garapenerako, eta, berezikl, etorkizun laburrean, sistema ekonoml
koaren gurpiletan sartu ahal lzateko prestakuntzarako. Eta, are, so
zlalizazlorako, elkarblzitzarako eta demokraziarako. 

Horl guztia oso ondo daki Gizarteak, oro har; eta Espalniako 
MECek ere bai. 

lrakurketa Sustatzeko Planak dloenez, "La lectura es una herra
mienta fundamental del desarrollo de la personalidad, pero también 
lo es de socialización como elemento esencial para convivir en 
democracia y desenvolverse en la sociedad de la información"2 . 

de nuevo obligados a leer" (Eco - Carrlere 2010, 20). lrakurrl, irakurtzen da, 
baina aldaketa nabarmen batekin: Gutenberg-ek ekarritako galaxia ez bezala
koa agertzen arl da Sareak lreki duena, harenarekln zerlkusl gutxl duena, 
tresnaren ezaugarriek berek kutsaturlk, zeharo desberdlnak baltlra batean 
edo bestean aurkltzen direnak. 

(1) Horren adlerazgarrl dlra aldlzkari eta egunkari dlgltalek irakurgalel (alblste zeln 
lritzl-artlkuluel) eman behar Izan dlzkleten tratamendu, estilo, sakontasun eta 
lzaera berrlak. Prlntzlpioz bederen, testu inprlmatuena balno arlnagoa eta 
laburragoa (eta azalekoagoa) dlrudl Sareko irakurleak eskatzen dlenak. 

(2) lkus http://www.mcu.es/llbro/MC/PflJlndex.html. 
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Ez da falta, ildo horretan, irakurtzearen abantallak dozenaka 
zehazten dituen ahaleginik1

, balna (kasualltatez?) bat bera ere ez da 
ematen gure mundua harat eta honat darabllten gobernari eta ban
karlen "lana"-ri egokltu daklokeenik. Are gehiago, munduko herrial
de nagusietako buru zenbaitek aski garbl erakutsi dute ez dakitela 
zer den liburu bat. Ospetsua da, esaterako, amerikar presidente 
baten anekdota hura, zeinean, diotenez, eskola bateko haurrekln 
zegoela, alderantziz hartutako lpuin bat irakurtzen aritu baitzen luze. 

Ez dirudi Sarkozyk eta Berlusconlk eta beste halnbat eta hainbat 
estatu-buruk ere eskola-garaitlk hona liburu gehlegirik eskuztatu du
tenik. Munduko gobernari gehlenek bezala, beraien eglnklzun larrle
tarako askl dute denbora lar eskatzen ez duen gutun edo orriren bat 
lnoizka irakurtzearekin. Edota besterl irakurraraztearekln. 

lzatez, lnork lmajlnatzen al du mundua euren eskuetan darabll
ten politikarlak, finantza eta bankuetako buruak, enpresa-glzonak, 
etab. denbora galtzen llburu bat (berdln nobela, poemario, antzerki
lan zeln salakera) irakurtzen? Ez dugu halen irakurzaletasuna neur
tzen duen barometrorik ezagutzen, baina huts egiteko beldurrlk 
gabe asma genezake nontsu eta nolakoak dlren portzentaiak . Eta 
horren arrazola argia da: pertsona "eglnak" dlra, burua ere "eglna" 
dute eta, azkenik, "halen eglnklzuna" aurrera ateratzeko behar du
ten guztia ere badaklte dagoeneko, eta ez daude prest serio ez 
dlren kontuetan arltzeko eta, are gutxiago, inora ez daramaten tes
tuak dekodetzen Jbiltzeko. Horl bai, agerpen publikoetan-eta ez dlra 
geratzen liburuaren eta irakurketaren balloa eta abantallak aldarrlkatu 
gabe. 

(1) Honela erantzuten dio CL/J (Cuadernos de Literatura infantil y juvenil) izeneko 
ald 1z~r1aren. zuzendarla den Victoria Fernández-ek "zertarako 1rakurri?" galde
rarl: Para vivir más, Para detener el tiempo, Para saber que estamos vivos, 
Para saber que no estamos solos, Para saber, Para aprender, Para aprender a 
pensar, Para descubrir el mundo, Para conocer otros mundos, Para conocer 
a los. otros, Para conocernos a nosotros mismos, Para compartir un legado 
comun, Para crear un mundo propio, Para reír, Para llorar, Para consolarnos. 
Para desterrar la melancolía, Para ser lo que no somos, Para no ser lo que 
somos, Para dudar, Para negar, Para afirmar, Para huir del ruido, Para comba
tir la fealdad, Para refugiarnos, Para evadirnos, Para Imaginar, Para explorar, 
Para Jugar, Para pasarlo bien, Para soñar, Para crecer" (http://blbliotecadeau
la.anlmalec.com/33 _razones.pdf). 
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lldo horretan, izugarri esanguratsua da bankuek nola argita
ratzen dltuzten liburuak (klasikoak barne) eta nola "sustatzen" dituz
ten llburutegl digitalak eta nola zabaltzen dltuzten mezu liburuzaleak. 
Eta are lzugarriagoa nola slnetsarazl nahi diguten, letren balioztatze 
horrekin, beraiek sinesten ez dutena ere: literaturaren eta hitzen 

balloa mundua aldatzeko1
. 

Ezin hobeto erakusten du horrek, letren munduak eta llburuak 
prestigiorlk bai, badutela eta, antza, eman ere ematen dutela oraln
dik, baina liburuen trabarik gabe lasai asko bizi eta bldera daltekeela 
mundua. Batez ere, XXI. mendeko mundua eta gizartea. 

Blstan da, beraz, horrek guztlak ondorlo argl batera garamatzala, 
alegia, 1rakurzaletasunaren batalla bere neurrlan eta dagozkion para
metroetan hartu behar izatera, eta bidenabar esanez, 1rakasleok 
deformazioz Izan ohl dugun errudun-kontzientzla alferrik ellkatu 

gabe. 

Zeren eta, Carr-ek gogoratzen duen moduan, "el futuro del 
conocimiento y la cultura ya no se encuentra en los libros ni en los 
periódicos, ni en los discos o CD. Se encuentra en archivos dlgitale: 
difundidos por nuestro medio universal a la velocidad de la luz 

(2011 , 114). 

4.- lrakurketaren zama 

Eta agian horrexegatlk ez da garbl ikusten zer zentzu daukan 
"nola egln erakargarri X llburua lrakurleei?" delako galderak, ha1n 
zuzen ere llteraturaren irakurketari (lrakurketari oro har, edo, nahla
go bada, irakurketa gratultoari) eskolaz kanpo lnolako garrantzi 
funtsezkorik ematen ez zalon garaian eta glzartean. 

Izan ere, ezagutza eta lnformazlora lristeko bideez gainera, "ba
loreak" ere aldatuz j oan dira eta, gaur egun, irakurketak (edo libu
ruak, nahiago baduzue) gauza zaharkituen tratamendua jasotzen du 

(1) Duela zenbalt urte Internet bldezko bankurik ospetsuenak etxe guztletara 
1gorr1 zuen Gabon-gutuna, W. Whltman-ena ornen zen "No te detengas" 
poemarekín(haren Leaves of Grass-en ez da horrelakorik agertzen). Poema 
hartatlk hartutako eta nabarmendutako mezu letra-gurtzalleak honela zloen: 
"No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el 
mundo". Haln zuzen ere, banku ororen ikur dirudlen esaldia. 

- 148 -

PATXI SALABERRI MUÑOA 

praktlkan. Nahiz eta, ahoz eta ozenki, llburuaren "oralnaz eta etorki
zunaz" mintzatu ohi den foro askotan. 

Amazon etxeak kaleratu Kindle liburu-lrakurgailuaren aurrean 
Phlllp Roth-ek esandakoak laburbiltzen du ongien egoera: "Arazoa 
da irakurtzeko ohitura desagertu egln dela. lrakurtzeko antena bat 
behar eta moztu izan baligute bezala da. 

Selnalea ez da lrlsten. Kontzentrazloa, bakardadea, irakurtzeko 
ohlturak eskatzen duen irudimena. Gerra galdu dugu. Hogei urte 
barru kultu bat lzango da lrakurketa [ ... ) eta irakurtzea, gutxiengo 
baten hobbya" 

Gero eta ageriago geratzen arl da, egun, liburu inprlmatuaren 
kultura eta glzartea garal eta gizarte dlgltalari uzten ari zalzkiola tokia, 
edozeln lekutatik beglratzen bazaio ere . Carr-ek jasotzen duen beza
la, "como sociedad dedicamos cada vez menos tiempo a leer 
palabras impresas; y aun cuando lo hacemos, es a la bulliciosa 
sombra de Internet" (Carr 2011, 138). 

Liburu inprimatuaren kultur hegemoniaren amalerarekin batera, 
patxadaz irakurtzeko denbora (eta alsialdla) ere kontsumo aktlborako 
denbora bilakatu da, horretara baizik ez daraman abiadura eta presa
premia baita glzarte honen gako nagusia. Zaldek dioen bezala, "ante 
la disyuntiva de tener tiempo o cosas, hemos optado por tener 
cosas. Hoy, es un lujo leer a Sócrates, no por el costo de los libros, 
sino del tiempo escaso" (1996, 29) . Nonbait liburu baten irakurke
tak behar balno denbora, arreta eta esfortzu gehiago eskatzen dizkio 
irakurlearl; eta gizarteak, ordea, horl guztia galnditu ahal 1zateko bide 
erosoak eskalntzen dlzkio orain arteko irakurleari Sarearen bldez. 

Esaterako, liburuan kontatzen den narrazloaz jabetzeko hamar
hogei ordu behar badira bakardadean, isillk, kontzentratuta eta jarre
ra aktiboan (irakurketa deskodetze-lan intensoa balta), narrazlo hori 
bera (?) eskalntzen dio jarrera pasiboan ikus dezakeen film baten 
bltartez denboraz galnezka ez dabilen irakurle ohlari. Edo saiakera 
lehorra bada liburuak dakarrena, lerro gutxitan laburtua eta behar 
beste eskema koloreztatuz lagunduta eskainlko zalo funtsezkoena 
sarean, berdln power-point eder batean bllduta zein bere lntereseko 
izan daltezkeen bestelako lnformazioz eta irudl zoragarriz osatutako 
web-orrlan. Llburu inprlmatuak eskalntzen ez duen aukera parega
bea, hortaz: obraren berrl laburra eta, aldl berean, gauza bakar bat 
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balno gehiago eglteko abagunea (aseguruak, kontaktuak, promo
zloak, alblsteak ... ). Han-hemen kllkatzea besterlk ez du eskatzen 
pantallak. 

Gizartea dagoeneko ohartua da lrakurketak (sakonekoa eta ha
rrabotslk gabea) ezer gutxl dakarklola inorl, lan eta esfortzutik at; 
alferrikako gauzen parekoa dela, azken batean. Lichtenberg-ek ai
patzen zuen abantaila hark ere ("egiazki, pentsatu beharrlk ez lza
teko lrakurtzen du j ende askok") ekarpen izatearl utzl dio aspaldida
nlk, bestelako bldeak -erakargarriak bezaln merke eta erosoak
baitauzka glzaklak ez pentsatzeko, burua bestelakatzeko edo gogoa 
hegan lgortzeko, teknologia berrien ildotlk etorrltako bldeak batik 
bat. Hortaz, lrakurketa, ezer izatekotan, denbora betetzeko (edo, 
aprezlazioen arabera, galtzeko) bitarteko bat besterlk ez da, norbera
ren garapenak ezertan nabaritzen ez duen zerbalt. Sudokuen mo
duko denbora-pasa bat. Hori eta, noski, haur eta gazteek promozio 
sozlalerako gaindltu behar duten langa hutsal aitortu ezlnezkoa. 

Haren ordez, lnformat ikak eta Sareak eskaintzen dltuzte glza
klak behar dituen informazio eta ezagutza guztlak; eta merkatalgora
ko bldeak, eta mota guzt ietako trantsazioetarakoak, eta burtsa eta 
merkatuenjo/asetarakoak, etab. 

Eta diagnostlko gordin-latz horretatik ez da gurl hemen modu 
berezlan lnteresatzen zaigun Hezkuntza Sistema bera ere aldentzen. 

Dakltenek diotenez, sistema ekonomiko neollberala Hezkuntza 
sistema berrl bat ezartzen eta hedatzen arl da munduan barrena, eta 
ez haln zuzen letren lanketarako eta giza-formazlorako aproposena, 
eta bal, berrlz, diru eta merkatu-xedeak asetzeko; oro har esanez, 
Hezkuntza ere kontsumo-glzarte kapltallstan apllkatzen dltuen eske
mekin maltekiro ezkonarazteko. Jakina, hark garapenaren mulntzat 
dituen lnformatlka, interneta eta teknologia oro -ballabide lkaragarri 
blkalnak ballra ere- llburuak ahalbidetzen dltuen hausnarketa lasaia 
eta sen krltlko sakona ordeztera etorri(ko) dlra hezkuntzara, ez dlra
eta horiek haln preseskl egungo Sistema honek ellkatzeko behar 
dltuen galtasun egokienak. 

Galnera, lnteresak lnteres, ez da lnguruotan falta polltlkarl eta 
gizarte-eragllerlk konbentzlmendu osoz aldarrlkatzen dutenak "que 
navegar por la Red es un sustituto válido, Incluso mejor, de la 
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l(eCctura profunda y otras formas de pensamiento calmado y atento" 
arr 2011 , 140). 

Ez gara ari lnolako liburu-minik azaldu nahlan. Balna gero eta 
nabarmenago agertzen ari da internetak eta lnformatlkak bideratz 
duten han-hemenkako oi lo-aztertzean arltzeak Gutenberg-en ga~~ 
xlan lkas1ak gen ituen lrakurtzeko azturak itzaltzen dltuela poliki-pollki 
eta, hori gutxl balltz, lrakurtzeko ahalmena bera ere ba11. 

Hortaz, ez dlrudl harritzekoa denik, ez eta lldo horretatlk gehlegi 
aldentzen denlk ere, eka1naren amaieran bertan kalera tu berri den 
PISA lzeneko txostenak2 erakutsitako egoera gordina. 

Oralngoan, 15 urteko ikasleek irakurketa digltalerako dituzten 
galtasunak neurtzea zuen xedeas eta, haren arabera, estatu espal
noleko lkasleak (Heogaldeko euskaldunak barne) azkenetakoak ge
ratu. dira, haln zuzen ere 19 herrialdeetatik 14. tokian4, eta tradizlo
nalk1 lrakurketa-arloan ohl duten ahulezia endemlkoa arlo dlgitalean 
ere erakutslz. 

Baina txarrena ez da postua, horrek erakusten duen "malla " 
baizik. 

Hez~,untza ºMlnisterltzak dagien lnterpretazio interesatuegla gora
behera. ( el 77 Yo de los alumnos españoles de 15 años muestra un 
rendlm 1ent~ en lectura medio o alto que les permite localizar e 
l~~erpretar información bien definida en contextos habituales para 
el ), kontua da lkasleen %23, 1 "2. mailatik behera" daudela (ba ote 
eufemlsrr:'.º . hoberlk bost mailatatik baxuena -ia erabateko "analfa
betlsmoa -1zendatzeko?), hau da, "nevertheless, although the digi-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

"Cuando nos conectamos a la Red, entramos en un entorno que fomenta 
una lectur~ somera, un pensamiento apresurado Y distraído, un pensamiento 
supe.rf~:lal (Carr 2011, 143~144). Eta urrunago darama autoreak bere hl o
~esla. la Red muy bren podna ser la más potente tecnología de alteraclónpde 
a. mente humana que jamás se haya usado de forma generalizada Como 
~rnlmo, es lo más potente que ha surgido desde la Imprenta" (ldem). 
h oo~razlo eta Garapen Ekonomikorako Erakundeak blderatzen duen ixosten 
.one herrlalde garatuetako 15 urteko gazteek lrakurketa, matematlka eta 

zrentzla arloetan duten ezagutza/trebakuntza-maila neurtzen du 
Edo txostenaren zuzendarJa den Andreas Schleicher-ren hltze~n "lo bue 
o malos que • nos 

. son para acceder, manejar, Integrar y evaluar Información· 
construir nuevos conocimientos a partir de textos electrónicos" (El o . ' 
2011/06/28). r a1s, 

lkus http://www. oecd. org/dataoecd/46/5 5/482 7 0093. pdf. 
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tal reading skills of these students are not necessarily negliglble, 
they are performlng at levels that are not likely to allow them full 
access to educational, employment and social opportunities in the 
2lst century" (OECD 2011 , 50). 

Eta, areago, etorkizun iluneko ikasle horiel %25,4 gehlago 
erantsi behar zaizkiela egoeraren larriazjabetu ahal izateko, 2 . malla 
galnditu ezlnlk geratu baltira, izan ere. Orotara, beraz, %48,5 dira 
lrakurketa digitalean (ere!) zailtasunak dituzten ikasleak. lkasleriaren 
erdia, alegia. 

Baina orain hemen, geroago hor, hurrengoan han, Gizartea 
presa handia azaltzen ari da ikaslea produkzio-sistemara igaroa
razteko, eta ez dio garrantzi gehiegirik ematen berak dagoeneko 
arbuiatua duen liburu inprimatuaren irakurketan lkasleek erakusten 
duten porrot ebidenteari. Izan ere,arras desregulatua eta la mo
rrontzaren parekoa bllakatzen ari den lan-merkatuak ahalik merkeen 
eta hoberen ekoizten daklen jendea behar du, 65 orduko lan-asteak 
jasaten dituena, gaixotasuna lanera ez joateko aitzakiatzat erablltzen 
ez duena, muglkortasunerako gertu dagoen jendea behar du, 
ekoiztutakoa eta gehiago kontsumltzeko prest dagoena ... , eta ez 
pertsona krltikoak eta " irakurketa" sozio-ekonomikoak eta labora lak 
egiten dituztenak. 

Llburu inprimatuak eskatzen dituen denborak, jarrerak, sakonta
sunak ... eta eskalntzen dituen hausnartze-bldeak, jarrera krit lkoak, 
etab. ez dira, hain zuzen, glzarte-mota horrekin ezkontzen. 

Nolanahi ere den, hemen ez gara llburu klasikoa iraunarazteko 
proposamenak eglten hasiko. lrakurketa digitala/ez digitalaren egoe
ra konstatatu besterik ez dugu egin gura, horrek eragin zuzenak 
baltitu hona ekarrl ga ltuen galaren ingurukoakjorratzeko unean. 

Egoera agonlkoa batzuen ustez, etorklzuneko egoera historlko 
norma la beste batzuenez1

, kontua da ea egungo irakaskuntzaren 
jasai/e dltugun haur eta gazteei zer edo zerbait eskain dakiekeen 

(1) "Historically the era of mass reading, which lasted from the mid-nlneteenth 
through the m ld-twentleth century In northwestern Europe and North Amerl
ca was the anomaly. We are now seelng such readlng return to lts former 
so~ia l base: a self-perpetuating minority that we shall call the reading class" 
(Grlswold, McDonnell, Wrlght 2005, 138). 
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lrakurtzearl erakargarrltasunik har diezaioten eta, horren ondoren, 
readtng class delako anaidiarl lot dakizkion . 

5 .- Pare bat kontsiderazio sinple, 
gazteak eta irakurketa-zigorra zuribide 

Gazte lzateak badu berez ukitu komiko-dramatlkorik, batez ere 
nerabezaro bezala ezagutzen den etapa horretan. Eta delako ukltu 
hori kontzeptuallzatuko edo bagenu, amesten den askatasun faltare
nak llrudike gazteak gutxlen jasaten duena. Izan ere, eskalntzen eta 
eskatzen zalen guztla oralnaldiari eta beren nortasunari uko egitea 
bezala atzematen dute, guzti-guztia balta baldintza, errealitatearen 
prlntzlploetara makurtzea, etorkizunerako prestatu beharra, bizitza
ren aurrean beraiek baino lnkontzienteago dlrenen morroi glsa 
aritzea ... 

Gizarte honetan, hamazortzi-hogei urte Izan arte gaztea ez da 
askatasun-errainurik ezagutzen hasten. Gero ere, gutxi ezagutuko 
ditu, zlurrenik, baina ordura artekoa latza gertatu ohi zaio, dena 
lruditzen baitzaio debeku eta derrigortasuna. 

Hizpide dugun irakurketa bera ere, munduan beharko litzate
keen kirollk askeena, derrigortua sentitzen du gazteak normalean. 
Bat lk bat, egungo gazteak, bai, eskolako lanak eta eskolatik kanpo
koak direla eta, denbora librea eta aspertzea -aspertze askatzailea 
eta sortzalle/sorrarazlea, alegia- zer diren ezagutzeko aukerarik ere 
ez duen gazteak. 

Eta gurasoak ez badira, eskolak, kontua da guztiek agintzen 
diotela zer lrakurri, zenbat, zenbatero eta nola. Horrela, libertatearen 
esparru izan beharrean, kondena bilakatu ohi zaio gazteari irakurke
ta. Hala edo hola gainditu beharreko kondena. Tranpeatzen - eta 
irakurri gabe, ha in zuzen- gainditzen den kondena, eskuarki. Eta 
ondorio bezala, lrakurketari hlguina hartzea eraglngo duena. 

Azaletik bederen latz glsa ldentifikatu ohl den egoera horren 
aurrean, gobernuek, handlek zein txikiek, bakoltzak bere irakurketa
plana burutzea erabakita, egun hor ditugu sail, kargu, bulego eta 
besaulki mordotan garantzen diren irakurketa sustatzeko planak, 
irakurtzera animatzeko kanpalnak, letren promozloak, etab. 1 

(1) lkus, adlbidez, http://www.mcu.es/llbro/CE/Fomentolectura.html. Guk dakigu
la, euskal erkldegoak oraingoz ez du horrelakorlk burutu. 
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Oso dira interesgarriak irakurzaletasuna bultzatzeko planak eta 
kanpainak, ez dugu zalantzarlk; baina esango genuke nekez moztu 
dezaketela zaurlaren odol-jarioa. 

Izan ere, planak eta kanpalnak gorabehera, bestelakoak behar 
dlra sendagaiak, eta arazoa kudeatzeko hari nagusiak. 

lnor gutxi ohartzen blde da irakurketarako funtsezko baldlntzak 
ez dlrela propagandaren esparrukoak edota ldazle, liburutegl eta 
editorialek landu dltzaketen horietakoak1

. Gure adinekool, esatera
ko, lnoiz ez zalgu edizio erakargarrlrik eskuetan jarri (gogoratzen 
Salgariren orrl ilun eta letra txikl eta trinkoko adreilu zoragarrl halek?) 
edo enidblytonik, dumaslk, cervantesik eta agathachristierlk eskola
ra etorri, baina halen llburu gehienak genltuen lrentsita hamabost 
urterekin (bihotzerreak eta indigestioak barne) . Alabalna, guk bage
nuen egungo gazteek ez duten gauza bat, guztiz ezlnbestekoa dena: 
denbora genuen, aisla, patxadan aspertzeko aukera, denboraren 
esperientzia lzateko bldea. 

Eta hain zuzen ere, denbora behar da irakurtzeko, egun teknolo
gla berrlekln erraz mozorrotzen dugun denbora hila da behar dena. 
lrakurtzeko, margotzeko, aspertzeko edo nahl dena egiteko. Denbo
ra, eta j akina, denbora horren kudeaketa egiteko ahalmena eta 
askatasuna. Jaklna, denboraren kudeaketa hori egiazkoa Izan dadin 
ezin dlra falta funtsezko ballabideak, dela liburua, margo-kutxa edota 
argazki-maklna. Baina denbora da lehendabizlko faktorea eta bal
dlntza. 

Eta hori da, preseski, egungo glzaklari, eta batik bat haurrarl eta 
gazteari, eskamoteatzen zalena: denbora. Edo lanarekln eta bete
beharrekin agorrarazten dlolako2

, edo allenazio huts izatera lrltsl 
daltezkeen hainbat baliabide eta kontsumo-modurekin estalarazten 

(1) Gurean llburuaren eta ldazlearen inguruan Jarrl ohl da azentua: ltburu erakar
garriak egin behar dlra, formaz eta eduklz, gazteen "problematlka"-tlk hurbi
leko gaiakjorratu, ldazleak ezagutzeko aukera eman behar zaie gazteel. .. Eta, 
horrela, ehundaka sato antolatzen da "idazleak eskolara" j oan daltezen, euren 
liburuei buruz salo akademiko baten barruan mlntza daitezen, liburuak lkasleel 
sina dlezazkieten, etab. 

(2) Gizarte kapitallsta honetan, "el trabajo es la causa de toda degeneración 
intelectual" (Lafargue 2010, 13). 
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diolako eskaintzen diana, kontua da denboraren esperientzia dela 
glzarte-mota honek galarazten duen lehen faktorea . 

lzatez, lrakurzaletasuna bultzatu nahl blde duen Gizarte honek 
nekez ezkuta dezakeen kontraesan eskerga horl darama bere bai
tan: boterea (eta dlrua) dutenen pribilegioa eta monopolioa da den
bora; blz1tzeko lan egin behar duenak, berrlz, ezln du horrelakoetara 
asplratu. Gizarte-sistemak ez dio denbora dastatzen uzten, ez dio 
denbora bere hartan baloratzen uzten, ez gogoz edota intereslk 
gabe behlntzat. Eta ez dio, ondorloz, denborarlk eskaintzen, ez eta 
askatasuna areagotzeko aukeratzat hartzen uzten ere. 

Hori bal, "denbora urrea da" predikatuz, bere esanetara maku
rrarazten g~ itu, _eta, logika berarekin segituz, "denbora aprobe
txatzeko da ma1luarekln doktrinatzen galtu eskolan, lantegian, ka
lean, etxean; eta txlntxo-txlntxo geureratzen eta geuretzen ikasten 
dugu oharkabean lelo madarlkatua, erlLJ lo kaplta listaren kontsumo
zerbltzu hutserako bada ere. 

. Ez du ahalkerik, halere, gazteari eta haren atzean dauden faml
lta, eskola eta egitura orori diruak, bitartekoak eta planak . .. 
eskatzeko, zertarako eta, gazteek irakurri ahal Izan dezaten eta 
marablllen maratila, irakurzaletu ere daitezen. ' 

Berandu samar eskatu, horratik (eta zlurrenik). Pirandello-k as
paldlxko (horrenbeste denbora eta horrenbeste arreta asten dizkigu
ten teknologia berriak agertu balno lehen!) idatzl zuen moduan: "Zer 
axola izan dakioke gaur jendeari poesia (literatura eta liburuak, esan 
genezake guk hemen), zer axola Izan dakioke gaur jendeari poesla, 
nolz eta gaur egun, oraina blzitzeko denborarik ere ez duenean?" 
(Bonn-eko kaierak, 304 or.). 

Zeren eta irakurketak (barka erredundantzlaren astuna !) denbora 
eskatzen du, alferrikako denbora eta alferkerlarako ere den denbora 
gurl, bldenabar esanda, gure Axular klaslko handlak hain zinez ana~ 
temlzatu, eragotzi eta debekatu zigun denbora hori bera. 

Duela lau egun galdetzen zuen Iban Zalduak ea eskolak literatura 
maltatzen irakatsi behar duen 1. 

(1) lkus "Ez gol eta ez doi" artlkulua, Berrla, 2011/06/26. 
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Nahl beste kontslderazlo eta hausnarketa izanda ere, ematen du 
lan nekeza litekeela hori egun eta hemen. Baina literatura maitatzen 
irakasteko xedea sobran ez dagoen arren, ematen du aski lukeela 
eskolak gutxienez literatura baloratzen erakutsiko balu behingoz. 

Eta literatura baloratuko du hura lrakurtzeko denbora ere balo
ratzen has dadinean eta, jakina, azaleko analislel eta gainontzeko 
teknlzismo hutsalei (poetika, semiotika, pragmatikari dagozkienel) 
lehentasuna emateari utzirik, benetako irakurzale apaslonatuen eta 
bizlotsuen lekukotasuna eskain dezanean eta eskaln dlezaienean. 
Baina momentuz, egia esan, ezin jakin llteke zaharkltuak, baldintza
zkoak, aleglazkoak, gerokoegiak edo aspektu gabeak dlren aurreko 
perpausean erabilitako aditz-forma horiek guztlak. 

Glzarteak eta Hezkuntza sistemak berak jartzen dltuzten bal
dintzen aurrean, ez dirudi egiten dutena baino askoz haratago joan 
daltezkeenlk Eskola eta irakasleak. Dena den, xede bikalna beteko 
luke lnstltuzloak Literatura eta literaturarendako denbora benetan 
baloratzetlk hasiko balitz eta baloratzen erakutslko balu. Ondoren, 
bestelako xedeetara ere ausartu liteke: kanonak krltlkoki pentsatu, 
norabldeak erakutsl (zer, zertarako, nola, noiz, zenbat... irakurri), 
behln-behlneko formulazio-saiakerak egin (kanon "partzlalak", 
etab.) ... Balna, zalantzarik gabe, ikastetxean ere denbora behar lltza
teke lehenengo lehentasuna. Eta denboraren zaporea dastatzea, 
askatasunerako uneak lantzea, irakurketarako (literaturarako) espa
zioak sortzea ... lehentasun horren berezko adarreztaketa1

. 

(1) Onar beklt honekln loturlko esperlentzla pertsonal bat kontatzea. Duela hogel
ta hamar urte, Gasteizko ikastetxe batean irakasle arltzeko aukera Izan nuen 
12-13 urteko lkasle ez-euskaldunez osatutako klase batean. Gela arrunta 
zen, nahlz eta, ohl bezala, ikasle haletako batzuk testuak ulertzeko zailtasun 
handlak zltuzten eta ez zen kide gatazkaririk ere falta . Testuez galn beste ezer 
lrakurtzen ez zutela lkusirlk, proposatu nlen ikasleel beralek etxetlk ekarrltako 
llburuekln llburutegi bat antolatzea gelan eta astero hlru egunetan, arratsal
deko lehen ordua beraiek aukeratutako liburu bat lrakurtzearl eskalntzea. 
lnolako presiorlk gabe, ez bazen irakurketaren ordez eman beharrekoak genl
tuen lkasgalak (matematikak? zientziak?) modu hartan salhestu egiten zlrela, 
ondo lrltzl zloten proposamenari . Onartu eta egln, beraz. Handlk aurrera, 
mahal galnean llburua eta apunteak hartzeko arkatza eta orrl bat besterlk ez 
zutela, laster asko lkasi zuten ordu hura lslllk eta nork berea irakurtzen 
emateko gordea genuela. Lehen egunean bertan hasl ziren halnbat lkasle 
(neskak, gehienbat) llburua etxera eramaten eta hurrengo salorako erdl buka
tuta ekartzen. Llburua lrakurrl ondoren eskatzen zltzalen gauza bakarra zen 
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Eta garbi gera bedi literatura baloratzea ez dela ikasleak, iraku
rritako pasarte bakoitzeko, testu-iruzkinetan buru-belarri jartzea, izan 
ere, lrakasleon kontzientzia txarraren lasaigarrl den ariketa mota 
honek lrakurketarl eta literaturari gustua kentzeko asmatua baltirudl. 
Obra baten balore estilistlko-literarioak dastatzeko bitartekorik ego
klena ballltzan, lruzkln horiek literatur obra guztlek irakurleengan 
sorrarazten duten esperlentzia aske erreplkaezina kondenatzen dute 
irakurle gazteetan. lrakasleon deformazlo akademlkoaren subpro
duktua dlrudlen derrigorrezko ariketa akademlko horl lkusmlran lza
teak errotik hondatzen du dastatze literarioa. Batik bat, oralndik egin 
gabekoak diren irakurleen artean. Todorovek gogoratu bezala "lo 
que está destinado a todos es la literatura en sí, no los est~dios 
literarios" (2009, 36). Eta gazteen irakasleek ezin dute hori ahantzi. 

Akaso horletatlk guztietatik aterako dira, ateratzekotan, irakur
lea, lrakurtzeko lrrlka eta irakurzaletasuna. Zeren lrakurtzeak, Zaldek 
d1oenagatik behintzat, ez du ezertarako balio: "es un vicio una 
felicidad'.' (1996, 56) . Eta bizioa eta zoriona kutsatu egln daitezke, 
transm1titu ere bal beharbada, baina inolaz ere ez erakutsi. 

Guztlarekln ere, bada irakurzaletasuna erroztatzera etorrl ohl 
den bestelako faktore garrantzitsurik ere. lrakurzaletasuna, Izan ere 
esperlentzla liberatzaile gisara sentitu behar da, ez zama beza1a'. 
lrau nkor bllakatua nahi badugu geure bailan. Bestela, eguneroko 
eskarmentuak dloenez, laburra izaten da 1rakurlearen etorkizuna. 

Eta ez gara arl pentsatu behar ez lzateko lrakurtzen duten ho
rlengan. 

lldo horretako lrakurketa-antsietateak bakar-bakarrik dira lnte
resgarrlak lrakurtzeko trebetasun mekanlkoa eta letrekiko atxlkimen
du "espirituala" lortzeko balio duten bitartean. Esperlentzia liberatzai
lea, edonola ere, beste zerbaitekin uztartua joan ohl da. Horregatik, 
1rakurzal~tasuna flnkatzen hasl bezain laster, garbi izan beharko ge
nuke ez litzatekeela denborarik galdu behar (honatx gure kontraesan 

oinarrlzko fltxa bibllografikoa (datuak eta laburpena, naguslkl) osatzea eta, 
behln slnatu ondoren, klaseko frtxategian uztea. lkasle konkretu bat kenduta 
beste guztlek liburu bat baino gehiago irakurrl zuten; zenbaltek, gainera,izuga'. 
mzko dlnamlka lrakurtzallea erakutsi zuten, eta, eurek altortuta, llburuak eros
teko joera askl slstematikoa hartu zuten lkasturtearen amalerarako.Guztla
rekln ere, kontzlentea naiz esperientzia-mota hauek zeharo anekdotlkoak 
direla eta glzarte-dinamlkaren gurpllean nekez izan dezaketela katakonbetako 
zokozorrlak balno eragln gehlagorlk 
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ttlplal), ez eta galarazl behar, edozein liburu begietaratuz eta iraku
rr1z1. lrakurlearen blzltza !aburra da eta, zlnezko esangurarlk lzango 
badute, Kafkak zioen moduan, aizkora zorrotzaren gisan barneratu 
beharko llzaizkiguke llburuok, buruan eta gogoan izoztuta duguna 
zartatuz eta pltzaraziz. 

Nolanahi ere, azken faktore hauek liburuak hautatzearen eta 
kanon delakoaren eztabaldara bideratzen ga ituzte berriro ere: zer 
eskaini behar zaio egiten arl den irakurlearl? zeln xederekin eta 
zertarako? noralno bal/ez eskalnl behar zalo aholkurlk edota liburu
zerrendarik? nork prestatuak? zein irlzplderekln? 

Euskal Literatura ez da galdera-sorta horretatik llbratzen, jakina. 

6.- Sei irakurle, sei liburu, seina arazo? 

Gainontzeko glzakieklko enpatiak edota, akaso, gure errealltate 
pslkologikoak modu baikorrean jolastera eraman nahi lzaten gaitu 
sarri askotan, eta, horrela, eskolak errealltate desberdlnak "sal
batzeko"/aldatzeko ahalmena edukiko balu bezala pentsatzera ekar
tzen gaitu malzkl. 

lldo horretatik, bada (aurrerantzean ere izango baitugu ezkor eta 
mesfldati izateko aukera gehlago), demagun egungo glzarteak/lra
kurleak llburua baloratzen lkasi edo duela, denbora soberan duela 
eta, zorionaren zorlona, irakurtzeari eskalnl nahl diola (literaturaren 
esparruan arl gara, lasai beraz!) denbora horren zatltxo bat (poslblea 
den heinean, jakina, 24 7 m inutu kentzen baltlzkigu egunero telebls
tak, batez beste). 

Zer eskain lekieke orduan irakurleei? Kalltatezko literatura baka
rrlk? Egungo literatura moderno-ulergarria bakarrik? Zer egin gure 
autore klaslkoen obrekln? Eta halengana hurbiltzeko xedea lzanez 
gero, zernolako trauma j asoko luke irakurleak klasikoen zerrenda 
lrekltzean? 

(1) Horratlk, lasa! eta aurre-iritzirik gabe planteatzekoa litzateke noratno literatura 
arrosareklko adlkztoak, best-se/Jeren segtmendu ststematlko eta eskluslboak, 
autolaguntzarako llburueklko morrontzak eta bestek ez d ituzten lrakurlearen 
sentsibllltatea eta pentsamendua kamusten eta agortzen, edo noralno dlren 
landu eta bultzatu beharreko esparruak. 
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Duela hogelta hamar bat urte, Lasagabasterrek honako hau 
ldatzl zuen: "De 101 obras escritas en los diferentes dialectos vas
cos desde 1545 hasta 1879, sólo 4 son propiamente obras /itera
rlas. De la~ 97 restantes, la Inmensa mayoría son libros religiosos, 
donde se incluyen además de esa literatura ascética que tiene su 
puesto en cualquier historia literaria, los libros de piedad y hasta las 
traducciones" (1983, 255; gurea da letra etzana). 

. 1879ra bitartean, lau obra besterlk ez zuen Lasagabasterrek 
l1terarlotzat hartu. Alegia, lau besterlk ez llteratura-lrakurleen bazka 
izan zitezkeen euskarazko obrak. 

Nekez ziurta nezake lnoiz jakin izan dudan zein diren lau lan 
horlek zehazki, epe horretan, fraldearen arrautza-dozenan ez bezala 
baten bat gehiago ateratzen baitzalt betl batuketan; baina tira, ez du~ 
uste hemen eztabaldatan sartzeak merezl duenlk. Edonola ere, eza
guna da literatura-lrakurleen bazka izan zltezkeen obra horien 
multzoa XIX. mendearen azken hogei urteetan anlztu egin zela, 
antzerkl-lanak kontatuz pare bat dozena osatzeralno iritslz. 

Kontua da euskarazko llteratur obra "puruak" direnak hain gutxi 
lzanda ere, euskal lrakurleak ez dituela ezagutzen eta ez duela, nola 
~san, ezag~~eko asmo. gehiegirik ere erakusten. Eta are gutxiago, 
purutasun literario hon ez darien gainontzekoak ezagutzeko. 

Klasikoek oro har, eta gureek gehiago, horl dute araua: halen 
horma-hobian onda babestuta, ukltzea bera ere eragozten duen 
lrudlzko kristal hautsi ezin bat dutela aurrean, gurtzen ditugula. Izan 
ere, zahar, ltxi eta hezetasun usalna ohi dute glzagalxoek (ia guztlak 
glzonak dlrelako baitarabllt "gizagaixo" hitza) eta, hori gutxi ballitzan, 
ldatzlta utzi zutena zeharo "galndituta" dugula uste lzaten dugu 
halaber. 

Distantzia ldeologikoaz arl gara, liburu batera irltsl ahal izateko 
sobran dagoen eragozpen ltxurako prebentzlo horretaz, hain zuzen. 
lstorio edo pertsonal on bat (eta ez da gure literatura klaslkoaren 
kasua) edo oso aberasgarrl Izan daitekeen mezu bat aurkeztuko den 
zlurtasuna ez badago, nekez barneratuko da lnor j adanlk kronologl
kokl ere zeharo zaharkiturlk geratu diren baso eta blde meharretan. 
K~ntsumitza ile gisara, galnera, ohituegi gaude gastronomi, bidai eta 
bncolage desberdinetako genero praktlkoetara eta, literaturan, haur 
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literaturara eta triada topikora (narratlba nagusiki, hogei kllometroko 
radioan egindako poesia zerbait, egungo problematikaz dlharduen 
saiakera poxl bat, eta antzerki-lanlk ez). Hortik landako guztia dls
tantzia tematiko-erlijloso-generikoak ezabarazten du literatur lkuspe
gitik. 

Baina klaslkoen irakurketaren eragozpenak ez dira horretan 
agortzen. 

Distantzla llngulstikoa ere ez da gutxlenekoa izaten, zeren eta 
nori zaio atsegin, esfortzurik gabeko ltzulpen automatikoen unean 
egonik, hizkera zaharra eta ulertezina zalgun hori deskodetzen has
tea, hiztegl berezlak handik hona eta hemendik hara orrikatuz? Eta 
are, norl ez zalo egun sanskritoa baino urrunekoago ere egiten 
berea ez den euska/ki edo azpieuskalkian ldatzltakoa? 

Beraz, zein glpuzkoarrek irakurrlko du Peru Abarka? zeln gaztek 
Neurtitzak? zein agnostlkok Gabonetako ikuskizuna? zein poetak 
Eskaldunak? zein hegoaldetarrek Plarres Adame? zein lrakurlek Lin
guae Vasconum Primitiae? zein espiritu minberak Lehenagoko 
eskualdunak? 

Filologo eta hlzkuntzalarien lantzat utzl dugu desenkriptatze-lan 
hori guztia. Eta haiei, alorraren lehorrak aginduta edo, oso lnoizka 
baino ez zale bururatzen esku artean darabiltzaten testuekjende ez 
fl lologoa ere Izan dezaketela irakurle. Hortlk, bada, halen edizlo mar
dulak, aparatu krltiko exhaustibo eta bukatu ezinezko oharrekin, 
ldazlanak kaleratzen laguntzera balno gehiago, paradoxikokl, fazlstol 
astunaren azpian lurperatzera eraman ditzaketenak. 

Esan nahl dudana: aldeko faktore bat bera ere ez dute euskal 
klaslkoek egungo lrakurle arruntaren eskuetara normaltasunez lritsi 
ahal izateko. 

Ondo hesitutako abarcan gorde ditugu gure klasikoak. Eta han
dlk aterako ez dlrenez, bertara sartu ahal izateko, berezllariaren 
txartela erakutsl behar izaten da lehendablzl. 

Nolanahl ere den, zenbaitetan hizkuntza bera ohl da irakurleek 
zaharrengana jotzeko aurkitzen duten osagairik erakargarrlena. Hi
zkuntzaren estlloan murgi ltzea, prosaren jariotasuna dastatzea eta, 
are, egungo hlzkuntza modernoa aberasteko erreferentziak bi latu 
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nahi izatea izaten dlra maiz asko irakurzaletasun oso espeziflko ba
ten akulluak. 

Baina ez dira ohikoak
1

. lrakurleek beste zerbait bilatzen baitute 
lrakurtzen duten horretan: gozatu, lkasi, aberastu, irakurritakoa 
sentsibilitate eta jakiturla pertsonalaren sisteman integratu, Jrakur
tzeari eskainltako denboraren truke nolabaiteko errentabllitatea lor
tu ... Hori da, azken batean, irakurtzean bllatu ohi dena. 

Eta klaslkoek oso garbi erakusten ez badute zinez errentablllzatu 
egin daltekeela halen lrakurketa ... , halenak egin du! Are gehiago eta 
lehenago, ezertarako denborarik ere ez dugun garai honetan. 

luze joko luke Plutarkok (lehen mendean) eta Basilio Zesarea
koak (laugarren mendean) egiten zuten "klaslkoen" errebindikazloaz 
m lntzatzen hasteak, eta, akaso, konbentzituta utziko gintuzkete da
goeneko konbentzituta gaudenok. Baina ez da hori. 

7. - Sei liburuak aurkitu nahian 

edo kanon klasikoa osatzeko premia geroragarria 

Kanonaren xedeetako bat hezkuntzarekln hertsiki lotua dago. 
Izan ere, zer irakatsl? zer hautatu? zernolako baloreak transmititu? 
dlra Hezkuntza eta kanona uztartzen dituzten galdera nagusiak. 

Eta, arrazol identltarioengatik zein ludiko eta formaziozkoengatlk, 
historian zehar kanonaren premia azpimarratu izan da mendebalde 
kultu guztian. Eta literatura nagusiak hor lbill Izan zalzkigu beti, halen 
kanonak gora eta behera, beren letra-aberastasunak muturren au
rretlk pasatzen. 

Haiekiko mimetlsmoagatik nonbalt, Euskal llteraturan ere hala 

(1) Ederra da A. Lertxundlk Wittgensteinek hizkuntzaz eglndako deskrlbapenaz 
baliatuz ("gure hlzkuntza hlri zahar bat kontsidera dalteke: kaletxoen eta 
plazen lablrlnto bat, etxe zahar eta berrlekln, eta sasoi desberdinetan elkarrl 
ltsatsitako etxeen zatl desberdlnekin; eta horren guztlaren jlran, aldirl berrlak 
kale zuzen eta erregularrekln eta etxe unlformeekln") ematen duen aholkua: 
"Axular -adlbldez- zertarako lrakurri? Hlrl guztlan Jbiltzeko" (Berna, 
2011/04/03). Seigarren aglnduaren aurkako aholkuak bezaln eragllea lrakurle 
gehlenentzat, tamalez. 
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moduzko ahaleginak egln Izan dira ba ornen dugun "kanon klasl
koa", barne-kontsumorako behinik behln, aldarrikatzen. 

Horrela erantzuten du Literatura Terminoen Htztegiak kanonaz 
galdetzean: "Euskal literaturaren kanona, lehen mallan, egile klasl
koek osatzen dute [kanon delakoa] : B. Etxepare, A. Oihenart, Tartas, 
P. Agerre "Axular" . .. besteak bes te, eta geroko egileen zerrenda, 
llteratur azterketek garatzen doazen helnean, doltzen eta zehazten 
doa" (2008, 43 7). 

Balna blzpahiru autore "topiko-tiplko" horiek kenduta, ez dut 
uste delako kanona (beste) lnon zehazten denik eta, areago, (beste) 
inor zehazten ausartzen denlk. 

Hori, agian, ez da guztiz txarra, nlk bederen ez baitut kanon 
klasiko baten premia hain premlatsua lkusten. Izan llteke llteratur 
bizitza modu lasaian hartu ohi dudalako, baina izan llteke, balta ere, 
Euskal Literatura klaslko guztlan behar bezalako kanona osatzeko 
autorerik eta obrarik ez dugula irudltzen zaldalako. Eta ez dlot dioda
na lau lzen hutsez osatutako zerrenda horretan autorerik oiesena 
tartean sartu beharra Izan dutelako bakarrik. 

Basamortuko jendeek, Izan ere, jainkoak harrikatu gabe eta 
lsilpean asumitua dute errealitatea: ez dagoen lekutlk nekez atera 
daiteke urik. 

lldo horretan, nlk blzikl eskertuko nuke Pozuelo Yvancos-en 
antzera jokatzeko aukera baliatuko bagenu: "en un sentido de estra
tegia de política cultural es preciso dejar de lado ahora ese proceso 
de discusión interna, o mejor, arbitrarlo con una solución externa: 
dejemos que el canon literario hispánico no dependa tanto de 
nuestras propias identidades culturales, como de la negociación 
que seamos capacer [ ... ] para un reconocimiento que vaya más allá 
de nosotros mismos, y que dirima su destino por encima de las 
fronteras de nuestra lengua y de nuestra cultura" (2009, 95). 

Balna horrenbesteralno iritsi gabe bada ere, gu ez baikara arka
kuso bat balzlk literaturaren ustezko errepubllka arlstokratiko horle
tan, lasal asko sakatu dezakegu ustezko kanonak presaka eralkl 
behar ez lzateko galga. 

Gainera, ezin ahaz dalteke bi eglnklzun nagusl planteatzen zal-
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zkigula ezer egiten hasl aurretlk: "pensar (críticamente) sobre los 
mecanismos Y las estrategias de la formación y transformación del 
canon en los estudios literarios" eta, batlk bat, "examinar crítica
mente los presupuestos Ideológicos de la formación del canon a 
nivel vocacional ("sinesle" bezala 1

) desde nuestros presupuestos 
Ideológicos a nivel epistémico (edo "akademlko" nahlago bada) " 
(Mignolo 1991, 258) . 

8.- Hezkuntza ez unibertsitarioa, 
literatura Klasikoa eta Eskolarako Kanonak 

Literatur sistema orotan krltikak, esparru medlatlkoak eta ira
kaskuntzak Izan dituzten erabakigarritasuna eta protagonlsmoa in
darge daude, oro har, gure Literatura Klaslkoari dagokionez. Eta 
halandaze, lnteresek eta herrek, pobrezlek eta presek bideraturlk, 
Euskal Literatura Klasikoa ez da gaur egun ez kritikaren gogokoa 
(egun-eguneko literatura balno ez baitu lkusmiran!), ez eta ballabide 
mediatikoena. lrakaskuntza geratu da Euskal literatura klasikoaren 
arduradun bakar. 

Eta aglan gordailu-sen horrengatik ere, dlstantzia astrala man
tentzen da irakurketa eskolarraren eta sozlalaren artean (azken ho
netan, ematen denean, lrakurketa askea da normalean, eta "derri
gorrezkoa ", berriz, lehenengoan). Eta, gorago lkusi bezala, ez dlrudi 
gizartearen dinamlkak gauzak aldatuko dituenik. Beraz, plazeraren 
paradisua versus kondenaren esparru danteskoa irudlkaturik ager
tzen zaizkigu lrakurleen espektatlben ortzl-mugan, bigarrena ezln 
egoklagoa, agerian da, edozeinen irakurzaletasuna desmotlbatzeko 
are desmotlbatzalleago irakurlea gaztea eta egin gabea denean. ' 

Ataka galtz horretatik ateratzeko giltza, ohl bezala, didaktikaren 
esparruko sektoreen eskutlk etortzen da, azken flnean, lrakurzaleta-

(1) H.aren ustez, nolabalteko "slnesle" gara, zeren parte hartzen baltugu "de una 
cierta. concepción Interiorizada de lo que 'es' la literatura (sus prácticas, su 
funclon social, sus obras representativas y los valores que a través de ellas 
se transmiten), eta aldl berean, "akademiko" ere bagara, '"académicos' que 
intentan comprender cómo cada sociedad desarrolla sus propios sistemas 
d~ valores, sus propias formas de expresión y, desde luego, sus propios 
canones" (apud Molano 2010, 95). 1991. 
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suna lantzeko eta llburuak tentagarri bilakatzeko dituzten asmo sata
nlko horletatik. Eta, ondorioz, haur eta gazteekin duten eginkizuna
ren erantzukizunak gutxlenez "etxetik ibiltzeko moduko kanonak", 
kanon -bederen- motibagarriak, "eraikitzera" eramaten dltu malz 
asko. 

Balna ballabldeen eskasia onartuta eta lanen eskerga eta ahale
glnak balloetsita eta laudatuta bada ere, susmoa dut aski era auto
matikoan eraikitzen d(ir)ela kanon glsakoa(k) hezkuntza ez-unibertsl
tarioan. Prozedura ez konplikatuegia erabi liz galnera, hots, Literatura
ren hlstorla-liburuen hautuetan olnarrltu, ikasleen adinari eta adlme
nari dagozkien zenbalt egokltzapen egin, eta horra hor, testuen 
arrago dldaktikoan, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako edota 
Batxilergoko ikasleek landu eta lkasl beharko duten materiala eta 
irakurraraziko zaizkien testuak eta pasarteak. 

lrakaskuntzan eman ohi den lrakurzaletasunaren inguruko 
emaltzak ikuslta, agerlan da arreta handiagoz eta gauzak beste 
modu batez baloratuz burutu beharko litzatekeela literatura klasikoa
ren eskolaratzearena. 

f llologiako karreretan, esterako, azken kurtsoetan lrakurtzen da 
Literatura Klasikoa. Hautu desberdlnak eginez (eta behin-behineko 
kanon hlstoriko-fi lologlkoak eralklz), baina betlere ohiko zentzu 
hertslaren esparrutlk aldenduz. Izan ere, dela llteratur historiaren 
transmltltzea (horrek adierazten duen guztia espllzitatuz), dela haren 
gorabehera sozioliterarloez eta lingulstlkoez ohartaraztea, edo dela 
literatur ekoizpena dastatzea eta gozatzen edo ikastea, komenlgarria 
da Literatura Klaslkoa lantzean iparrorratza imantatua izatea eta ipa
rra non dagoen ahaztu gabe abiatzea. 

Une honetan ez nuke jakingo esaten horiek berek edo zelntsu 
izan beharko luketen hezkuntza ez-unlbertsitarloko xedeak, edota 
beste modu batez zehaztu beharko llratekeen. Dena den, bat egln 
genezake Todorovek honetaz planteatzen zuen printzipio orokorra
rekln: "El conocim iento de la literatura no es un fin en sí, sino una 
de las grandes vías que llevan a la realización personal" (2009, 28). 

Xedeak xede, ablatzen hasteko, modu ezberdlnetan jalas liteke 
gure Uteraturarekln hezkuntza ez unibertsltarioaren esparruetan. 
Esan gabe doa honako hau baino txosten bideratuago eta zehatza-
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goaren eginkizuna litzatekeela mallakako edukiak flnkatzea eta 
lantzeko material guztlak prestatzea. Horrexegatik, guk hemen id e la 
xinple bat besterik ez dugu aurreratuko eginkizun horren zehaztape
nerako ballagarrl izan daltekeelakoan. 

Alegla, autore eta obra guztiek berdln balio ez dutela aitortzetik 
abiatu behar da literatur hautuak egiteko orduan. Eta Euskal Llteratu
rak autore eta obra larregi ditu filologlaren eta irlzplde llnguistikoen 
islpuarekln kanonizatuta, mlrarlen artean j aioak izan arren, irakurlearl 
(are gutxlago gazteari) ezin irakurrarazl dakizkiokeenak. Eta bekatu 
liteke Arueko erretorea bezalako autoreen obrak bakarrlk aipatzea. 

Wittgenstein-Lertxundiren hltzak parafraseatuz, esango genuke 
gure autore klasikoen lrakurketak "herrl guztian lblll ahal izateko" 
bailo duela. Eta hori egokl da - eta zuzen- "herri" guztia ezagutu nahl 
dutenentzat, lanbldeagatlk (idazle, hlstorialari, filologo .. .) literatur 
palsaia guztla ezagutzera derrlgortuta daudenentzat, etc. Zalantza da 
ea turismo-mota hori bera aholkatu dakiokeen, letra-kontuetarako 
denbora urrla lzanik, lrakurgaiak gogorako eta bizitzarako baliagarrl 
bi lakatu nahl dituen irakurle xumeari ere. 

lldo horretatik, eta labur eta gordln esanda, XIX. mendearen 
amaiera bltarteko literatura gehlena lekukotasun hlstorlkorako baino 
ez luke erablli beharko Hezkuntza ez unlbertsitarioak, kanon eskola
rrerako la lzenburu bat bera ere ezin balta jaso gure Klaslko zaharren 
esparrutlk, oro har. Eta kontua ez da lkasgaiak "erakargarri" bila
katzea, ballagarri bihurtzea balzik. 

Aglan irlzpide linguistlko-filologlko hutsak erabiltzearl utz diezaio
nean deskubrituko du Euskal Literatura lnstituzionalizatuak beaterio 
desberdina sortzeko premia eta, areago, Klasikoak dagokien toklan 
uztekoa. 

Zeren eta, entziklopedla eta iritzi-emalle ofizialen ustezko kano
nak eta kanonizazioak gorabehera, Euskal Literatura lnstituzionallza
tuari falta zalo lkustea badlrela, han-hemenka, aldareetara igoak 
lzateko zaln dauden obra mlragarriak, santifikaziorako bldean mira
kulu-faltarlk ez duten obra zokoratuak, eta oraindlk aldarearen erdi
erdian daudela alboetako alngerutxo laguntzaile izatera deitutako 
obra asko. Eta delako kanonizazlo horretarantz bultzatu beharreko 
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gehien-gehienak XX. mendearen hasleratlk hona datozen urteetan 
sortuak Izan dlrela. 

Edo beste modu batean esanda, gure benetako Klasikoak ez 
dlrela zaharrak, modernoak eta garalkldeak baizik. 

Ondorioz, lkasle gazteen bazka llterarioa literatura unibertsalak 
klasikoen esparruan eman dituen titulu handienekin osatu behar da 
ezlnbestean -eta ez Axu larrekin eta Mendibururekin-, eta azken 
mendean sortutako literaturak (euskarazkoak zeln erdarazkoak) 
emandakoekln. 

Haiek behar bezala hautatzea eta euskaraz (euskara batuan, 
alegia) eskalntzea lltzateke eginkizuna, espezialistena, jaklna, balna 
funtsezko eginkizuna. 

Hau da gure errealltatea. Lotsarazl behar ez gintuzkeena, baina 
den bezalakoa dena. Hasiera ona eglngo lukete ikasleek eta gai
nontzeko lrakurle xumeek horietatik guztietatik el ikatuko ballra. 

Gure Klaslkoen arazoa hortik blderatuta ere, irakurzaletasunaren 
uharria geratuko zaigu porturatzeko bidean. Baina horl, gorago au
rreratu dugun bezala, Gizarteak dituen lkuspuntuekin, interesekin, 
lehentasunekin, lrizpideekln eta erabaklekln lotua doa. Eta eskolarl 
eta irakasleei borroka handia egitea dagokle horretan, baina betlere 
nihilista optimista haren antzera: kontuakblderatu ahalko balira beza
la salatu, aldatzerlk ez dutela pentsatu arren . 

Amaierakoak 

Eta noan bukatzera, eztabaldarako puntu eta abiapunturik ez 
da-eta fa lta. 

Haiseran esan dlzuet nola jaso nuen mintzaldi honen lzenburua 
Pirandello-ren salakera batetlk. Eta guztlz egia da kontatu dlzuedana. 

Halere, gauzatxo bat bakarrik falta zltzaidan erabateko egla esa
teko: mintzaldlaren hasieran alpatutako latlnaj oa honako esaldi ho
nen amaieran zegoen ltsatsita, eta nik orain, neure egln nahi nuke 
ltallarraren hura ere: 
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"Ai, ene, esan dudan guztia ez balitz vox clamantis in deserto 
bllakatukol" 

Gutxienez, errudun-konplexu gutxlago eta buru-osasun gehlago 
lzango genuke liburuen unibertso honetan gabiltzanok! Eta horrela, 
aglan, irakurtzeko ilusloa eta pasioa ere lrradiatuko genituzke lngu
rukoengana! 

Hala bizl 
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