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Abstract 
Textbooks are used to determine the contents that are to be developed in school, and they reflect all the subjects the 
students will l earn. With regards to the environment, some people have become very important and well -known for 
their work in developing a certain domain in li fe. In this article the author analyzes how “well -known people” are 
used in textbooks and, regarding the Bizkaian case, she concludes that Bizkaians rarely appear in them. 

Laburpena 
Testuliburuan eskolan lantzen diren edukiak zehazten dira, bertan islatuz ikasleek ikasiko duten guztia. 
Ingurunearekiko erlazioan pertsona batzuk garrantzizkoak izan dira, ezagunak, bizitzako arloren baten garapenean 
jardun dutelako.Testuliburuetan "pertsona ezagunak" zenbat eta nola lantzen diren aztertzen da lan honetan, eta 
Bizkaiko kasura etorriz, baieztatzen da gutxitan agertzen dela bertokorik. 

Berba gakoak: Testuliburua, curriculuma, edukiaren azterketa, pertsonaia. 
 
 

Gure lurraldeko eskola guztietan lantzen den 
curriculum ofizialean bertan-izenez  Oinarrizko 
Curriculum Diseinua daramanean-, aurkituko 
dugu Ingurunearen Ezaguera arloaren 
definizioa. Ingurunea osotasun bat dela dio, 
elementu elkarlotu eta elkardependeteen multzo 
konplexua (Eusko Jaurlaritza 1992: 11). 
Osotasun horretan partaide dira pertsonak zein 
animalia edo landareak, elementu fisikoak zein 
ohitura sozialak. Azpimarratu egiten da 
ingurunea ez dela pertsonek diharduten 
eskenategia, baizik eta, pertsona, eskenategia 
horren zati dela.  Curriculum ofizialean bertan 
azaltzen da arloaren zergatia, ikaslearen 
jarduera-autonomia garatzen eta ikasleak 
partaide bezala eta erreferentzia gisa dituen 
taldeetan bere integrazioa erraztearekin batera, 
ikaslearengan norberarekiko ezaguera 
pertsonala eta berau aritzen den ingurune 
natural eta sozialaren ezaguera errazteko 
helburua dute (Eusko Jaurlaritza 1992: 17). 
Curriculumean formulatzen den helburua bete 
nahi bada, derrigorrezkoa deritzogu ikaslearen 
ingurune hurbilaren ezaugarriak mugatzeari, 
hala ingurune fisikoa nola ingurune soziala, 
bertan partaide diren edo izan diren pertsonak 
barne. Funtsezkoa da ingurunearen eraikuntzan 
edo garapenean lan egiten dutenek nortzuk diren 
ezagutzea, euren jardunari esker heldu garelako 
gauden tokira. Bizimoduaren arlo guztietako 
pertsona ospetsuak aipatu behar dira eskolan, 
euren lana ezinbestekoa izan delako gizartearen 
aurrerakuntzan. Nortzuk dira gure inguru 
hurbileko pertsona ospetsuak?  

Lan honetako helburua Bizkaiko eskoletan 
ikasten diren edukietan lantzen diren pertsona 
ezagunen artean horretariko inor agertzen den  
begiratzea da. Eginkizun horretarako 

testuliburuak arakatuko ditugu, bertan zehazten 
baiti ra, modu erabilgarrian, curriculumetan 
proposatzen diren edukiak. 

Testuliburua da irakaste-ikaste prozesuen 
garapenean gehien erabiltzen  den baliabidea, 
irakaslearentzat tresna erosoa delako eta 
ikaslearentzat erabilterreza. Eta eskolan 
erabiltzen dira, gelan lan egiteko, baina baita 
etxean ere. Horrela, ikaslearen etxeko lana ere 
bideratuko dute testuliburuek.  Eskolan eta 
etxean lantzen duten gehiena liburu hauen 
inguruan egiten dute, eta batxill ergora heldu 
orduko denbora asko eta orri asko dedikatu 
zaizkie testuliburuei.  Erabilera horrek dituen 
ondorioak -bai ezagutza mailan baita 
ideologiaren eta nortasunaren eraikuntzan ere-, 
kontuan hartzeko modukoak direlakoan gaude, 
testuliburuen bidez, ezagutza eta balore jakin 
batzuk ezagutza arrunt eta unibertsalak baili ran 
planteatu eta irakasten dira eta. Richaudeau-k 
(1981)dioenez, testuliburuak bideratuko du -
inposatuz askotan- hurrengo belaunaldien 
formakuntza intelektuala, kulturala, ideologikoa 
eta afektiboa. 

Irakasleek irakaskuntzaren planifikazioan 
zein irakaskuntzaren garapenean testuliburua 
erabiltzen dute. Lanaren prestakuntzan oso 
lagungarriak dira liburuak. Irakasleak mugatuta 
eta mailaren araberako moldaketa eginda 
aurkitzen ditu edukiak, erraztu egiten dute lana, 
eta programazioak prestatzeko oinarri moduan 
erabiltzen dituzte. Gelako programazioak, beraz, 
irakasleek burutzen dituztela esaten denean, 
ezin ahaztuko dugu, irakasleek testuliburua -edo 
berau ulertzeko eta justifikatzeko argitaratzen 
den irakasle-liburua- dutela oinarrizko tresna eta 
liburua dela programazioen zentrua. Liburu 
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hauen bidez erregulatzen da eskoletan irakatsiko 
dena, horrelaxe bermatzen delarik ikasle guztien 
ezagutzaren bateratzea (Apple 1993). Liburu 
berezi horietan, maila jakin batean eta  dagokion 
ezagutza arloan irakatsiko dena guztiz mugatuta 
dago, baita azalduta ere, ezen beharrezko diren 
azalpen teorikoak prestatuta baitaude, eta 
horrekin batera, gauzak hobeto ulertzeko 
lagungarriak diren irudiak ere badira. Ikasleak 
ulertu eta ikasiko duena prest dago.  

Gimenoren hitzetan (1995), ikasle bakoitzak 
bere liburua dauka,  ikasle guztiek liburu bera. 
Horretara, liburua da kultura komuna bermatzen 
duen tresna.  Bestalde, XVI. mendearen 
erdialdetik datorren gertakaria da, orduko 
eskoletako ikasleentzat sortu baitzen  
irakaskuntza simultaneoa. Sasoi hartarik heldu 
zaigun geletako  irudia da hau: ikasle guztiek 
irakaslearen agindupean aritzea liburu 
berberarekin ekintza berean. 

Curriculum ofizialaren eta irakaslearen 
bitartean kokatzen da testuliburua. Gainera,  
curriculumaren interpretazioa egiteaz gain, 
irakasleei aurkeztu ere egiten zaie erabil 
dezaten. Modu zuzen-zuzenean erabil daiteke 
gainera, ez da behar besterik, liburua bera 
nahikoa baita gelako lana bideratzeko. 
Liburuetan bertan landuko diren edukietatik 
gora, mailako helburuak lortzeko beharrezko 
metodologiaren berri ere ematen da, ikasleak 
betetzeko ekintzen bidez. Batzuetan, ikasleak 
ebaluatzeko balio duten ariketak ere bertan 
agertzen dira. Azkenean, liburuan datorrena 
izango da  eskolan irakatsi eta ikasiko dena, 
Apple-k (1996: 24) dioen moduan, son el 
artefacto que constituye el curr iculum real en la 
mayoría de las escuelas.  

Argitaletxeen esku daude irakasleak,  eurek 
ez baitaukate beharrezko litzatekeen 
prestakuntza berezirik gelarako material guztiak 
sortzeko. Area-k (1994: 85-113) irakasleek 
testuliburuekiko duten menpekotasuna azaltzeko  
autore desberdinek aurkitutako arrazoiak honela 
laburtzen ditu: 

- Curriculumaren egitura, irakasleriaren lan 
baldintzak eta beraien formazioa  dira gaitasun 
ezaren nahiz kontrol ezaren errudunak laneko 
betebeharren aurrean, irakaste-ikaste prozesuen 
planifikazioa, garapena eta ebaluazioa, hain 
zuzen. 

- Asko dira betebehar horien ondorioz 
eskatzen zaizkion lanak: edukiak aukeratu eta 
antolatzeaz gain, ikasle bakoitzaren eskakizunak 
eta beharrak erantzutea eta bere kideekin batera 
ikastetxeak berak eskatzen dituenak betetzea. 
Ezin ahaztuko dugu berea dela gelako 
irakaskuntza zehatzaren erantzukizuna, berak 
prestatu, berak garatu, berak materialak 
aukeratu eta behar denean sortuko dituela. 
Horrez gain, ebaluazioa ere bete egin behar du.  

-Egoera honen aurrean zeregin batzuk 
konpontzen lagunduko dion tresna da 
testuliburua, ezinbestekoa, bestalde, gelarako 
plangintza egina  duten tresnak baiti ra. Orduan 
nola ez erabili ? Ez dauka behar besteko erarik  
planifikazio propioa sortzeko ez eta bere 
tresneria prestatzeko aukerarik ere. Hori horrela, 
ezaguna da gaurko eskolan testuliburuen 
bidezko curriculum ofiziala eta haren aplikazio 
zehatza bilatzen dela. 

Gainera, irakasle eta gurasoen artean ez 
dago liburua ezbaian jartzeko abagunerik, 
dakitelarik hezkuntza arduradunek gainbegiratu 
eta onespena emana diotela eta halakoak izanda 
tresna legalak direla, seguruak, zuzenak, edo 
horrela hartu behar direnak, saldu ere horrela 
saltzen dira eta. Irakaskuntzarako liburugintza 
berezitua da bestalde, testuliburuok ezin baiti ra 
argitaratu, saldu edo irakaskuntzan erabili 
administrazioaren onarpena barik. Aldez 
aurretiko kontrola pasatzen duten liburu 
bakarrak dira.  Erraza da, beraz, testuliburua 
ikaste-irakaste prozesuen kontrol tresna 
bihurtzea, bertan islatzen diren ezagutzen bidez  
gizarte eredu jakina proposatzen den neurrian.  

Testuliburuetako testu idatzian eta 
ikonografian aurki daitezke, bestalde, sasoi 
bakoitzeko gizartearen balio, ideologia edo 
estereotipoak. Testuliburuaren irakurketak 
emango digu sasoian sasoiko curriculumaren 
berri. Oso tresna garrantzizkoa da, datu asko 
gordetzen ditu eta. Hala eta guztiz ere, ez dugu 
behar den neurrian baloratzen. Ez dira behar 
bezala jagon. Ez diraute inon gordeta; ez eskola, 
ez argitaletxe, ez unibertsitateetan ez dago 
testuliburuen fondorik. Ados gaude Chopin-ekin 
(2000:113),  testuliburua jagotea guztiz bertan 
behera lagata egon dela dioenean. Hainbestean 
non desagertzeko zorian ere badiren. Euskal 
Herrian berton ere ez dugu aurkitu testuliburuen 
bildumarik eta, kasu batzuetan, guztiz zaila izan 
zaigu behar genuena aurkitzea. Hausnartu 
beharreko arazoa da hau, ardura hartu 
beharrekoa, lehengo zein oraingo liburuen 
errolda egiteke baitago. Uste dugu hain ondare 
aberatsa, ikerketarako hainbesteko balioa duen 
liburugintza berandu baino lehen bildu behar 
dela. Aipagarria da zentzu honetan Harper-rek 
ematen dituen arrazoiak gogoan hartzea, alegia, 
testuliburuak arakaturik, bestelako dokumentu 
pedagogikoen gainetik bertan islatuta aurki 
daitekeela sasoi oso bateko informazioa zein 
filosofia, oro har, bizitzari buruzkoa zein eskola 
eta pedagogiaren gainekoa (Delgado 
1983:352-358). 

Liburuetan islatuko da gizartearen ezagutza 
legitimoa eta benetakoa, egiazko ezagutza 
moduan ulertu eta onartuko dena. Era horretan 
ikasliburuak irakasten dutena normaltasun osoz 
onartuko da, egia balitz legez. Bizitzan ordea, 
talde espezifikoa da ikasliburuen egilea, 
ezagutza ofiziala mugatzen duena, ez gizarte 
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osoa. Ondorioz, talde horren ideologia izango 
da liburuetan agertzen den kultura ezaugarriak 
baldintzatuko dituena: 

Son una expresión de las construcciones 
concretas de la realidad, de las 
particulares maneras de seleccionar y 
organizar el vasto universo de 
conocimientos posibles. Encarnan la 
visión de alguien respecto a lo que cabe 
considerar legítimo en materia de 
conocimiento y de cultura (Delgado 
1983). 

Horrenbestez, testuliburuak talde jakinen 
eskuetan dauden neurrian, talde horien 
ikuspuntua islatuko dutela adierazten dugu, 
erabili ere errealitatea  interpretatzeko euren 
jokamoldea baitarabilte eta transmititu nahi 
dituzten ezagutzak aukeratu egiten baitituzte. 
Hurrengo belaunaldiei irakasteko edukiak 
hautatzen dituztenean, errealitatea partzialki 
ulertzeko joera agertzen da, errealitatea 
ezinbestean distortsionatuz.  

Eskolak, oraingoak ere, egia bat eta bakarra 
irakasten du, estatuari komeni zaiona, talde 
soziokultural txikiak saihestuz. Euskaldunok ez 
dugu  geure historia, geure izaerarekiko guztia 
eskolan ikasteko aukerarik, are gutxiago geure 
kulturan oinarritutako eskola izaterik.   

Choppin-en esanetan (2000:107-141)  
testuliburuek kultura bat, ideologia bat 
transmititzen duten indar handiko hedabideak 
dira. Ikasliburuak eragin handikoak dira, 
komunikabideekin alderagarriak, eurek  
erabiltzen dituzten teknika berberak  erabiltzen 
baitituzte nahi dutena irakasteko. 

A través de los textos, los ejemplos, las 
imágenes, el li belo de los títulos, se 
desliza, sin que sus coetáneos sean 
realmente conscientes de ello, toda una 
temática en la cual las clases dominantes 
se ven reflejadas e intentan echar los 
cimientos de la identidad de la nación 
entera (Choppin 2000:109). 

Liburuek betetzen duten zeregina estatuaren 
batasunerako garrantzi handikoa da. Liburuak 
ezinbestekoak dira estatuko hizkuntza eta 
kulturaren batasunerako. Berez XIX. mendean 
Estatu-nazioak sortu zirenetik eta eurekin 
irakaskuntza sistemak, liburuek estatuaren 
osterantzeko sinboloek -diruak eta banderak 
kasu- duten garrantzi maila bera dute, eta eurak 
bezala, bateratze sozial eta kulturalean parte 
hartzen dute. 

Euskarri idatzidunak dira liburuak eta bi 
kode erabiltzen ditu informazioa lantzeko, testu 
idatzia eta ikonografia. Autore batzuen ustez, 
testu idatzia da informazioaren euskarri nagusia, 
bera da ildoa markatuko duena, ikonoak 
testuaren laguntzaileak izanik. Motibatzeko edo 

informazio idatzia argiago ulertzeko baino ez 
duela balio diote batzuek, ahaztuta nonbait 
batzuetan irudi batek mila berbak baino gehiago 
balio duela. Uste dugu kode biak erabiltzen 
direla informazioa azaltzeko, albistegietan 
egiten den antzera, eta biak ere indartsuak 
izanik, informazio bera modu desberdinean  
lantzen laguntzen dutela, ikaslearengan lortzen 
duten eragina handiagotuz. 

Irudiak ez du testurik behar informatzeko, 
bera da nahikoa eta. Askotan informazioa 
emateko testua baino eragingarriagoa da. 
Ikonoak transmititzen duen informazioa 
handiagoa da testuak transmititzen duena baino 
(Deforge 1991). Testuaren bidez ere nahi dena 
esan daiteke, ez da derrigorrezkoa irudia, baina 
ikasliburuetan biak era batera erabiltzen dira -
beti erabili dira-, gaia azaltzeko.  Azkenean biek 
batera egiten duten indarra da ikaste prozesua 
bultzatuko duena, ikasketa bera hobeto finkatuz. 
Kode biak batera erabili z eragingarritasun 
handiagoa lortzen da. Kode osagarriak dira, 
mezua emateko modu desberdinak, batak zeinu 
linguistikoa eta besteak ikonikoa erabili z. 

Testuliburuen gainean burututako 
ikerketetan mezu idatzia zein ikonografikoa, 
biak aztertu izan dira. Sarritan ikuspuntu 
desberdinetatik, baina biei ematen zaie ikergai 
bihurtzeko adinako estatusa. Argitu behar dugu, 
hezkuntza arloan behintzat,  didaktika, 
soziologia,  eta hezkuntzaren teoria sailak direla 
gehienetan azterketa mota horietan aritzen 
direnak. Ezin ahaztu baina, gai horren inguruan 
hizkuntzalaritzak zein kazetaritzak edo historia 
arloak mezu idatziaren gainean egindakoak. 

Cassany-k dio (1991: 34-44) kode idatziaren 
ezaugarria dela funtsezkoa den informazioa 
agertzea, nahiz eta batzuetan informazio 
betegarria edo osagarria ere azaltzen den. 
Idatziz ematen den informazioa ordenatuta 
dago, sekuentziatua, diskurtsoaren 
ulergarritasunak  azalpen ordenatua eta logikoa 
behar du eta. Ahozko kodearekin konparatuz, 
idatzizkoak ez dauka ahozkoaren bat-
batekotasuna, testuliburua eraikitzen denetik 
irakurri arteko bitartea dago, egileak idazten 
duenetik eta irakurleak -ikasleak- darabilen 
artekoa. 

Esaten denak garrantzia badauka, esaten ez 
dena ere baloratu beharrekoa da, ez presentziak 
edo ausentziak diskurtsoa era batekoa izatera 
darama eta. Diskurtsoaren ezaugarria da 
partziala izatea, beti ere aukeratzea inplikatzen 
duelako. Aukeratze prozesu bikoitza egiten da, 
alde batetik esan nahi dena hautatzen da, eta 
bestetik esplizitatzen dena eta ezkutuan geratzen 
dena banatzen dira. Modu honetan, errealitatea 
moldatu edo aldatu ere egin daiteke, 
diskurtsoaren neutraltasuna edo objektibotasuna 
deuseztatuz. Ezkutuko curriculumaren bidez -
esan barik esanez-, errealitatearen aspektu 
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batzuk nabarmendu egingo dira, beste batzuk 
diskurtsotik kanpo geratuko dira, errealitateari 
mugak jartzen baitzaizkio. Irakurleari, ikasleari, 
oinarrizko unibertsoa inposatzen zaio.  

Ikonografia ere lagungarria da, testu 
idatziarekin batera ikasleak ikasi beharreko 
edukia moldatu eta egituratzen baitu. Kode 
ikonografikoa, bestalde,  ez da askorik aldatzen  
XX. mendearen erdira arte. Kolore batekoek, 
tamainaz txikiak zirenek, aldaketa handia 
jasango dute mendearen erditik gora. Marrazki 
eskematikoaren erabilerak markatuko du gero 
eta aldaketa gehiago izango duen sasoia. Hain 
izan zuen harrera ona, non arlo eta maila 
guztietan erabili zen. Gainera, anonimoak ziren 
irudien egileei ordutik aurrera  garrantzia 
emango zaie, liburuetan bere izena agerturik.  

Testuliburuaren benetako eraldaketa ordea, 
1970eko hamarkadan izango da, forma eta 
diseinu berriko liburuak sortuko dira, joera 
pedagogiko eta aurrerapen teknikoek bultzatuta. 
Testuliburu modernoen munduan teknologia 
berriek eragin handia izango dute, eta 
moldiztegi eta ikonografia modu berriztatuak 
guztiz eraldatuko dute liburua.  

Edozelan ere, ikonoa eta testu idatzia, biak 
batera irakurri behar dira, ikonoaren ohiko 
laguntza rola aldatu egin baita, mezu formala 
nabarmendu edo aldatu egin dezake eta.  

XX. mendea hartzen dugu aztergaitzat, 
euskaraz argitaratu eta erabili denaren errepasoa 
egiterakoan, hiru epe edo aro finkatzeko. Lehen 
aroa 1876tik 1974ra bitartekoa da, Foruak 
galtzen direnekoa eta Eusko Pizkundeari 
dagokiona. Orduantxe eman ziren, euskaltzaleen 
ekimenari esker, euskarazko irakaskuntzan eta 
horretarako liburugintzan beharrezkoak ziren 
lehenengo pausuak. Bizkaiko Auzo Eskolen 
esperientzia eta lehenengo Ikastolen sorrera ere 
sasoi honetan kokatzen dira. Euskaraz 
irakasteko Xabiertxo, Txomin ikasle, Pisia, 
Kimia, edo Aurtxoa liburuak sortu eta erabiltzen 
dira. Bigarren aroak -1975etik 1991ra doanak-, 
euskarazko irakaskuntzaren goranzko bideaz 
batera, euskarazko testuliburugintzaren  indar 
hartzea ere badakar. Argitaletxeak sortzen dira -
Elkar, Erein eta Ibaizabal, besteak beste-, 
baliabide didaktiko berriak euskaraz sortu eta 
bultzatuz, eta kanpoko argitaletxeek 
testuliburuak zein beste material batzuk 
euskaratzen dituzte, eta lortzen dute Ikastolak 
eta irakaskuntza elebidunak eraikitako 
merkatuan sartzea. Hirugarren aroa XX. 
mendeko azken hamarkadan kokatu dugu, zeina 
baita irakaskuntza elebidunak eta Ikastolak 
sendotu eta argitaletxeek testuliburu berriak 
plazaratzen dituzten aroa, hain zuzen ere. 
Hegoaldean hezkuntza lege berriak 
testuliburuen berriztapena bultzatzen du, eta 
Iparraldean euskaraz argitaratzen dira Iguzki 
Lore eta bestelako baliabide batzuk. 

Edukien artean Ingurunearen Ezaguera- 
Geografia- Historia- Zientziak eta Teknologia 
aukeratu ditugu, arlo horretan lantzen direlako 
ikaslearen ingurune hurbilari dagozkion 
ezagutzak, eta Euskal Herria bera eduki moduan 
lantzen duen arloa delako. Gai hauek 11 urteko 
ikasleek lantzen dituzte, Hegoaldeko Lehen 
hezkuntzako 5.mailan, Iparraldeko hirugarren 
zikloko CM2an. 

Testuliburuetan mota askotako edukiak 
daude. Eduki horien artean pertsonaren 
presentziarekin, estereotipo sozialak, generoaren 
araberakoak, edo bestelakoak lantzen dira, 
ikasleari identifikaziorako baliagarriak izango 
zaizkion ereduak eskainiz. 

Beste eduki guztien garrantzia onartu arren, 
pertsonaia deitu duguna nahi genuke oraingoan 
aztertu. Pertsona, oro har, garrantzizkoa dela 
onartu arren, pertsonaia, ezaguna edo ospetsua 
dena arakatuko dugu oraingo honetan, Bizkaiko 
lurraldean ikasle denarentzat testuliburuetan 
ematen zaizkion ereduak zeintzuk diren argitu 
nahi genuke eta. 

Ingurune hurbilean zein maila unibertsalean 
ezagunak edo ospetsuak diren pertsonetarik 
zeintzuk agertzen diren testuliburuetan. XX. 
mendeko testuliburu gehienetan agertzen dira 
zergatik edo hargatik ezagunak edo ospetsuak 
diren pertsonak, liburu guztietatik %85,71an 
hain zuzen. Aldagai edo eduki garrantzizkoa 
dela pentsarazten digu datu horrek, geografia 
gaietan edo teknologiakoetan azaltzen ez den 
arren, beste guztietan badator eta. 

Euskaraz eta erdaraz idatzitako 
testuliburuetan zein den kopurua begiratuta 
ikusten dugu pertsonaien %27,53a dela euskaraz 
argitaratutako testuliburuetan agertzen dela, 
beste guztiak erdarazkoetan egonik. 

Argitaletxe bakoitzak bere testuliburuetan 
darabiltzan ikonoetan, pertsonaien kopuruaren 
araberako desberdintasunak badaude. 
Frantsesak dira pertsonaia asko darabiltzatenak, 
Istrak gehien, %11,76 baiti ra pertsonaiak. 
Hachette eta Hatier daude gero %8a  eta 
%4,39arekin hurrenez hurren.  

Hegoaldeko argitaletxeen artean Edebé da 
pertsonaiarik gehien agertzen duena, %2,11ara 
heltzen baita, eta Bruño pertsonaia gutxien 
dakarrena, %0,36a baino ez. Edozelan ere, 
mende hasierako testuliburuak eta oraintsukoak 
begiratuta ikusten dena da, argitaletxeek gero 
eta pertsona ezagun gutxiago erabiltzeko joera 
erakusten dutela.  

Euskal kultura ezaugarritzeko erabiltzen 
diren aldagaien artean, beheranzko balorea da 
pertsonaia, euskara, mitologia eta musika eta 
dantzarekin batera. Goranzko baloreak paisaia, 
kirolak, jaiak eta gastronomia (Bilbao 2002). 
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Pertsonaia lekutzeko era desberdina darabil 
argitaletxe bakoitzak: batzuk Euskal Herriari 
lotuago eta estatuari lotuago besteak. Batzuetan 
ikuspegi sozio-kulturala darabilte, edukiak 
Euskal Herrian oinarrituz. Ikuspegi 
hegemonikoa erabiltzen dute beste batzuetan, 
estatua izanik erreferentzia edo estatuaren 
antolaketa juridiko-politi koari dagokion 
erkidegoa. Ikuspegi bien artean sortzen den 
ikuspegi nahasia ere badarabilte  
kasu batzuetan. Beste askotan inon lekutu barik 
uzten dira. 

Pertsonaia betidanik landu izan da estatuari 
lotuta, eta hala jarraitzen du orain ere (Bilbao 
2002: 351). Ikuspegi hegemonikotik lantzen 
dute testuliburuek aldagai hau, mendearen 
hasieran  estatuari atxikita eta mendearen 
amaieran erkidegotik pasatuz. Kasu bietan 
testuinguru hegemonikoa ematen zaio eduki 
honi, erkidegoa estatuaren antolaketa politi ko-
juridikoa baino ez baita. 

Pertsonaia testuinguratzeko orduan Euskal 
Herria darabilten argitaletxeak Elkar, Erein, 
Santill ana, Edelvives eta Bruño dira, nahiz eta 
denak ez diren modu berean lekutze horretara 
heltzen. Ikus 1. irudia. 

Santill ana, Edelvives eta Bruño-k estatua ere 
badarabilte erreferente gisa, erkidegoarekin 
batera. Erkidegoa eta estatua, biak erabiltzen 
dira testuliburu gehienetan. Batzuk, Edelvives, 
Bruño, SM, eta Edebé dira proportzio handian 
darabiltenak ikuspegi juridikoa, erkidegoan 
geratzen dena. Santill ana, guztiz ikuspegi 
hegemonikoa darabilen arren askotan, 
gehiegitan, nahastu egiten ditu, erkidegoa eta 
Euskal Herria. 

Edozelan ere ikuspegi hegemonikoa 
nagusitzen da argitaletxe hauek lantzen dituzten 
pertsonaietan. 

Elkar eta Erein argitaletxeak ikuspegi sozio-
kulturala darabiltela baiezta dezakegu, Euskal 
Herria da erreferentzia nagusia, oinarria. 

Joera hau ez da gauza berria, bestalde, gure 
lanetan "gainontzeko ezaugarriak" izendatu 
ditugun aldagaietan -zeintzuetan jaiak, 
gastronomia, musika, dantzak, mitologia, 
kirolak, ohiturak eta pertsonaiak azaltzen diren 
testuliburuetan-, argitaletxeak antzera jokatzen 
dutela ikus daiteke bigarren irudian. 

Datu hauetan ere Santill anak gauzak 
nahasten dituela ikus daiteke. Edebé eta SM 
argitaletxeen jokaeran ikuspegi hegemonikoa 
islatzen da, baita Anaya-renean ere.  

Ondorioztatu daitekeena da, argitaletxerik 
gehienek, pertsonaia gero eta gutxiago agertzen 
dutela eta agertzekotan ikuspegi hegemonikotik 
landuta dago.  

Bizkaiko lurraldearen gainean 
testuliburuetako aipamenak aldatuz joan dira 
mendean zehar. Mende hasieratik eta 1970 urte 
bitarteko liburuetatik  %28,57ean aurkitu ditugu 
Bizkaiarekin lotutako edukiak: Sabin 
euskalduna, Umearen laguna, Lutelestia eta 
Aurtxoa II   izenburua dutenetan. Bizkaiko 
maparen bat agertu arren argazki zein marrazki 
bidez lantzen da. Horietariko ikono batzuetan 
Bizkaiko kostaldea eta barruko mendian 
erakusten dira, eta beste batzuetan Bizkaiko 
erakundeen gaineko edukiak agertzen dira. 
Pertsona ezagun bakarra aurkitu dugu sasoi 
honetako testuliburuetan, 1300. urtean Bilbo 
fundatu zuen Bizkaiko XI. jauna Diego Lopez 
de Haro V.a. 

1992ko urte bitartera doan epean aztertu 
diren liburu guztietatik %34,61ean agertzen da 
Bizkaiarekin lotura daukan edukia. Aipagarria 
da eduki hauetako gehienak euskaraz 
argitaratutako testuliburuetan aurkitu ditugula. 
Epe honetako liburuetan Bizkaiko erreferentzia 
mapa bidez egiten da kasu askotan, baina 
gorakada handia egiten duena argazkia da 
%44,5ean agertzen baita Bizkaiko aipamena 
argazki bidez. Argazkietan kostaldeko paisaia 
zein mendiak, basoak eta landaretza erakusten 
dira sarritan, lan sektoreei edo industriari leku 
txikiagoa emanez. Herriak eta hiriak ere leku 
handia daukate argazkietan, %75 ingurukoa, eta 
hiria, Bilbo da nagusi. Azpimarratzekoa da 
bestalde, tarte honetako testuliburuetan 
Bizkaiko erakunde politi koei ematen zaien 
garrantzia, erdiak baino kasu gehiagotan 
agertzen baiti ra. 

Argazkietan erakusten diren andra edo 
gizonak pertsona ezagunak edo ospetsuak ez 
diren arren, era batera edo bestera  Bizkaiko 
lurraldea lantzen den testuliburuetako 
ikonoetatik %2 inguruan agertzen dira 
horretariko pertsona ezagunak. Lan munduagaz, 
kulturagaz eta politi kagaz harremana dutenak 
dira erakusten direnak, gehienak azken arlo 
horregaz, poli tikoagaz, %30aren inguruan.  

Generoari begiratuz gero, hirugarren irudian 
ikusten dana da gizonezkoak direla % 78,5ean, 
%18an gizon eta andrak batera agertzen direla 
eta andrak -eurak bakarrean- %2,7an baino ez 
direla agertzen.  
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Artekoaren antzekoa da adinari dagokionean 
ere. Ikusten dana da pertsona heldua dala gehien 
erakusten dena, %75a, zahar eta gazteak direla 
gainontzekoak. Erakusten den eredua, beraz,  
gizonezko helduarena da, politi ka mundukoa 
kasu honetan. 

Badago Bizkaiko lurretako pertsona 
ospetsurik sasoi honetako testuliburuetan? Ezin 
da baieztatu pertsona-ingurua elementuen arteko 
erlazioa lantzen denik. Bi dira agertzen diren 
pertsona ezagunak Bizkaiko lurrarekin 

erlazionatuta: batetik Ardanza lehendakaria 
Gernikako Juntetxean,  eta bestetik Errege 
Katolikoak foruak zin egiten.  

XX. mendearen azken hamarkadari dagokio 
testuliburu erraldi berria. Legearen aldaketak 
eraginda argitaletxe guztiak agertu dute maila 
guztietarako testuliburu berriztatua. Arakatu 
ditugun liburuen arteko %86,6an aipatzen da 
Bizkaia era batera edo bestera. Arteko epe 
bietan -1990.urterartekoetan- euskaraz 
argitaratutako testuliburuetan aipatzen izan bada 
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Bizkaia mendearen azkeneko hamarkadan 
aipamen gehiago egiten dira erdaraz 
argitaratutako testuliburuetan euskaraz 
plazaratutakoetan baino. Mapa batzuk 
badatozen arren argazki bidez agertzen da 
Bizkaia testuliburuetan (Bilbao et al. 2001). 
Aipatu beharrekoa da, bestalde, argazkiari gero 
eta leku handiagoa ematen zaiola 
testuliburuetan, artekoetan %44,5ekoa izan bada 
Bizkaiko argazkien  kopurua oraingoetan 
%69,26ra heltzen da. 

Argazki horietan kostaldeko zein 
barrualdeko paisaiak erakusten  dira, kopuru 
antzekoan biak. Herri eta hirien kasuan berriz, 
hiria askoz gehiagotan agertzen dela ikus 
daiteke, %60an. Herri eta hirietako argazkietan 
aldiz, Bizkaiko aldundiagaz edo pareko 
erakundeekin lotutako eraikuntzak agertzen dira 
maiztasun handiz. Erakunde politi ko hauei 
garrantzia handia ematen zaiela ikus daiteke. 

Pertsonen presentziari bagagozkio, Bizkaia  
agertzen denekoek %9 inguruko lekua hartzen 
dute, eta lan sektoreekin erlazionatzen dira 
gehienetan. Generoari begiratuz gero, gizon eta 
andra, biak era batera, agertzen diren argazkien 
kopuruak gora egin du apur bat. Andrak eurak 
bakarrean %8,3an agertzen dira, eta 
gizonezkoak %66,6an.  Adinari bagagozkio, 
pertsona helduari dagokio lekurik handiena, 
zaharrak eta gazteak kopuru txikiagoetan 
agertzen baiti ra. Gizonezko helduarena da 
testuliburuetan sarrien ematen den eredua. 
Neskentzat zailagoa da identifikaziorako eredu 
egokia aurkitzea. Beraz, XXI. mendean eta 
holan! Bizkaiagaz erlazionatzen den pertsona 
ezagunik den begiratuta, Marijaia edo 
Gargantua modukoak erakusten diren arren, 
Gabriel Aresti Bilboko idazle ezaguna aurkitu 
dugu. Bizkaigaz lotzen ez bada ere Azkue, 
Euskaltzaindiko burua eta sortzailea agertzen 
da. 

Bada nahikorik? Ezetzean gaude, 
Curriculum ofiziala bera kontuan hartuta 
ingurune hurbilean jardunean dabiltzanei 
garrantzia ematen zaie maila teorikoan. 
Curriculumaren zehaztapena diren 
testuliburuetan, ordea, ez dira aipatu ere egiten 
arloren batean garrantzizkoak izan diren 
pertsonak, nahiz eta  Bizkaian, industrian edo 

politi kan edo arlo kulturalean badiren lan handia 
egindakoak, egon ere sasoi guztietakoak. Horien 
gainean burututako lanak ere badira, euren 
artean Eusko Jaurlaritzak argitaratzen duen 
Bidegileak edo BBKren eskutik plazaratzen 
diren Bizkaiko Gaiak kasurako. Eskola adinean -
eta gero ere ez askotan- ez dira lantzen, ez da 
irakasten gizon eta andra horien lanaren 
garrantzia, alegia,  euren ekarriari esker heldu 
garela gauden tokira. Nongo gazteak daki nor 
den Imanol Berriatua? eta Polixene Trabudua 
edo Eulalia Abaitua? Eskolako edukietara 
zerrenda luzea da ekarri beharrekoa. Ez dago 
etorkizunik lehenagokoan oinarritu barik.  
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