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G. Flaubertek bere “Heziketa sentimentala” idaztearekin batera, literatura 
dela medio eskolaz kanpoko hezkuntzaz aritu ahal izateko bidea eman 
zigun. Egun, adimen “sentimentala” hezkuntzaren oinarritzat hartzen 
delarik, literaturak emozioak hezteko duen gaitasuna ikertu beharra 
dago gizarteak haren erabilera zuzena egin dezan. Halaber, irakurketak 
suposatzen duen etengabeko hezkuntzari ekiteko literaturak ematen 
digu bidea. Honekin bat, fikziozko adimen ereduek (“balitz eta balego”-ko 
egoerak aurkeztearena) balizko gertaeren aurrean jartzen gaituztenez, 
literatura bizitzaren eskola ere badela esan daiteke. Irakurketa ohiturek 
Hezkuntza Sistemak berak ematerik ez duena ematen dutelakoan nago 
baina, era berean, irakurtzeko joeren faltak ekarri duela, zoritxarrez, 
heziketa porrota. Liburu honetan irakurzaletasunaz aburuak, arrazoiak eta 
zenbait burutazio eskaini nahi ditu irakurle porrokatua den idazleak, 
ikuspegi horretatik eskolak ematerik ez duen hura irakurketaren 
bidez landu ahal izango delakoan. Tentuz nahiz patxadaz irakurtzeko 
testuak, bada...

Fito Rodriguez 1955ean Gasteizen jaiotako idazlea dugu. Filosofia eta 
Letretan lizentziatua eta Hezkuntza Zientzientan doktorea da. Hezkuntza 
arloan aritu arren, politikan edo kultur eragiletzan ere ibilia da. Azken 
hogeita bost urteotan EHUko irakasle eta ikertzaile gisa jardun du Filosofia 
eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean. Honako aldizkarietan idatzi izan du: 
Susa, Ele, Bat, Tantak, Larrun, Ezpala, Bertsolari, Argia, Isilik, Jakin, Hik Hasi 
eta abar... Ohiko kolaboratzailea izan da Eginen eta Egin Irratian, Euskadi 
Irratian, Berrian eta Garan. Halaber, zutabegile gisa jardun zuen Euskaldunon 
Egunkarian. Zenbait libururen egilea da: Mintzamena eta Erreala (1983), 
Hezkuntzaren Teoria (1985), Bertsolaritza eta Eskola (1991), Euskara 
mintzatuaren erronkak (1998), Erresistentziaren pentsamendua (1998), 
edota Burujabetza XXI.mendean (2000). Literaturan berriz, eleberri bat, 
Faustoren itzala (2004) eta saiakera landu ohi du: Ikastolak eta euskal 
eskolak (1996), Magrittek ez omen zuen pipatzen (2000), Jeu de Paume 
(2005), Kasandra leihoan (2006) Joseba Jaka saria izan zena eta Saiakeran 
saiatzeko gida (2005). Euskal Idazleen Elkarteko (EIE) lehendakari ohia da. 
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