
Ipuingintzaren bidean
euskalkiak eta erregistroak

urratzen hasi

Antton Irusta

Hizkuntza da ipuingintzaren langai eta lanerako tresna nagusia.
Euskalkiak, esapideak, lexikoa, deklinabidea, erregistroak eta hiz-
kuntzaren zertzelada guztiak barneratzen ditu ipuingintzak.

Ipuingintza aipatzean ipuinen aurrean ikusten dugu gure burua.
Are gehiago, ipuingintza ahozko tradizioarekin, eta beraz, jada hilda
edo hiltzeko zorian dagoen munduarekin lotzen dugu. Ipuingintza,
noski, ahozkotasuna da, ahozkotasuna, ostera, ez da ahozko tradizioa
bakarrik, askoz gehiago ere bada. Ahozkotasuna ahoz, zuzeneko hiz-
kuntza jardunaren bitartez komunikatzeko dugun gaitasuna da.

Ipuinak kontatzea/entzutea hizkuntza egintza pribilegiatu bat da,
bere baitan bi ezaugarri dituena:

– Batetik, komunikazio zuzena eskaintzen duen egoera bat da,
non igorle bat (kontalaria) hartzaile batekin edo batzuekin (entzulee-
kin) harremanetan jartzen baita eta mezu bat igortzen baitie, giza
bitarteko baten bidez (kontalariaren hitza).
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– Bestetik, komunikazio ekintza hori SORMEN, ARTE bihurtze-
ko parada bat da, kontalaria eta entzuleak zirrara edo kidetasun aire
batez inguratuta geratzen baitira, honela imajinazioaren bitartez elka-
rrizketa ahalbidetuz.

Euskararen osasuna sendotzeko tresna dira euskalkiak eta euskal-
kien alde eginda, euskararen kalitatearen eta erabileraren alde egiten
dugu kontalaritzaren esparruan ere.

Kontalariak komunikatu egin nahi du, ez du ezer ezkutatu nahi,
aurrean daukan publikoaren feed bakca lortu nahi du.

Aurrean dituzunen hizkerara ahalik eta gehien gerturatzea da ide-
ala, horrek komunikazioa hobetu egiten baitu.

Aurrean dituzunen hizkera zurea ez den euskalki batekoa bada,
batutik abiatu beharra dago euren euskalkia ezagutzen duzun neu-
rrian gerturatzen joateko.

Eremu txikian dabilenak nahikoa dauka bere hizkerarekin, baina
Euskal Herri guztian dabilenak premia gehiago izango du, eta abili-
dade handiagoa izan behar du egoera eta hizkera desberdinetara ego-
kitzeko.

Sarritan arazo bihurtzen da euskara batuaren eta euskalkiaren
artekoaz gain eredu jasoa eta bertakoaren artean ere aukeratu behar
dudanean; azken batean kontalariari koherentzia eskatu behar zaio
berbalditik berbaldira.

Zer egiten dugu ordea Bizkaiko leku eukaldunetan? Zer gertatzen
da, ordea? Geure euskalkia ipuingintza bezalako ahozko esparru bate-
an ez badugu erabiltzen, non erabiliko dugu, bada?

Bizkaiko toki horietan bizkaieraz baino ez dut egiten: lexikoa, esa-
erak eta esamoldeak sistematizatu eta bota. Badira hitz klabe batzuk,
atoan, erdu....
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Euskalkia identifikatzen eta jarraitzen duen lexiko garrantzitsu
hori ezin dugu galtzen utzi. Ezin zaio etxean aittitte esaten duen hau-
rrari gaizki esaten duela eta aitona erabili behar duela esan.

Egia da euskara nahikoa pobre dabilela erregistro eta jergei dago-
kionez, baina egia ere bada dauzkagunak aprobetxatzen ez dakigula.
Esate baterako, umeen erregistroan, lexiko ikarragarria dugu euska-
raz: txitxi, apapa joan, toto, apatxi egin...

Kontua da ume kantak eta bestelako horiek nola gaurkotu, horiei
bizia nola eman. 

ZER DELA ETA IPUIN KONTALARI?

Badira 18 urte Urretxindorra ikastolan lanean nabilena eta irakas-
le egonda, badakizue gauza asko egin behar direla.

Nik ipuin arloa jorratu nahi nuen batez ere. Ipuinak harreman
didaktiko bezala erabiltzen ziren, zerbait erakusteko. Edozein espre-
siobide zerbaiten funtzioan erabiltzen da. Ni honekin aspertuta nago
eta zera, zergatik ez erabili ipuina besterik gabe, haurrak emoziona -
tzeko? Norbera emozionatzeko?

Beste ikuspuntu batetik abiatu beharra dugu; ni kontalari noane-
an, ez noa zerbait irakasteko helburuarekin; jakina, zeozer kontatze-
an beti zerbait irakasten da baina nire kasuan gozatzera eta komuni-
katzera joaten naiz. Azken finean, irakaskuntza eta kontalaritza
uztartzen dituzu; terapia handia izaten da bi mundu horiek maisua-
rena eta magicienarena uztartzea eta jorratzea.

Gela barruan ipuinak zerbaiten funtzioan erabiltzen dira eta ni
ez nago horren kontra; ipuinak zerbait esplikatzeko erabil daitezke
baina erabiltzeaz gain, zergatik ez kontatu? Ipuinak kontatu egiten al
dira?
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Nik uste dut ipuinak gutxi kontatzen direla, hori landu egin behar
dela eta orduan ipuina zehatz eta mehatz kontatu behar da haurrek
hizkuntza berengana eta landu dezaten baina horrezaz gain, ipuinak
besterik gabe kontatu behar dira maitasunezko eskaintza eta opari
modura.

Eta hori irakasleak ere egin dezake emozioz, emozioz kontatu
behar da haurraren barneko emozioekin bat egiteko eta elkarren arte-
ko konfiantza berria inauguratzeko. Ipuina emozioekin kontatzen
denean, benetako komunikazioa lortzen da eta guztiok elkarrengan-
dik asko ikas dezakegu. Era honetan feedback itzela lortzen da; elkar
entzuteko sortzen diren momentu horiek aprobetxatu behar dira
beraz, ipuinak behar bezala komunikatzeko. Ipuinek jeinu-maitaga -
rri batzuk dituzte eta jeinu horiek noiz agertu behar ditugun jakin
behar dugu.

Sara Bryant-ek aspaldian frogatu zuen ipuina kontatzen den
lekuetan ordena eta umore berria sortzen dela gelaren dinamikan.

Ipuinak kontatzea ez da euli-kaka eta artetzat har liteke. Ahozko
kontalaritzan kontaketa-era desberdinez hitz egin genezake.

KONTATZE ERAK:

Nire ustez hiru ahozko kontaketa daude. Kontatu (edo azaldu),
leitu edota irakurri eta kontatu (ilustrazioen laguntzarekin).

Kontatzea aktuatzearen erarik egokiena da. Baina zer da zerbait
kontatzea?

G. Jeanek dio kontatzea ez dela irakurt zea, ezta dramatizatzea ere .
Ko n t a t zea zehatz-mehatz istorioaren trama nondik norakoa jakitea da.

Ez dugu memorizatu behar, istorioa asimilatu (barneratu) baino.
Ipuin bat kontatzen den momentuan, aukera daukagu umeari begi-
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ratzeko, begiratzen dizuten begi horiei; honela haren erreakzioak fro-
gatu ditzakezu eta behar den moduan erantzun.

Zaila da aurreko hau egitea irakurtzen ari bagara, begiak testuaren
aurrean jarriz.

Dora Pastorizak zera dio: Ko n t a t zea antzinako ohitura berre s k u r a t u a
dela baina ez teknifikatua. Ip u i n a ren mezua belarrira doa, ez begira.

Era honetako galderak egon daitezke ipuin bat kontatzen denean:

– Nolako ipuinak. Klasikoak ala gaurkoak?

– Fantasia larregi ote?

– Zein adinetara arte?

– Zenbat denboran eta noiz kontatu?

– Edukiak azalduko ditugu?

– Ipuin bera errepikatuko dugu?

– Ipuina eten behar da behin hasi ondoren?

Ia ume guztiek nahiago dute ipuina kontatzea, irakurtzea baino.
Areago oraindik, deklamazio batek edota errepresentazio batek ez du
umearentzat ipuinak kontatzen dakien baten xarma...

IRUDIMENA GEHIEGI

Ba al dago fantasiarik? Existitzen al da fantasia? Umeek ba al dute
horren beharrik? Irudikatzea errealitatea birsortzea da. Iratxoak bal-
din badira gizonek sortu dituztelako izan da. Irudikatu al daiteke,
imajinatu al daiteke errealitatean oinarririk izan ez duen zerbait?

Errealitatea eta fantasia elkarren osagarri dira. Newtonek, esate
baterako, halako aurkikuntzarik egin bazuen, bere burua norabide
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guztietan zabalik zeukalako izan zen, gai zelako gauza ezezagunak iru-
dikatzeko. Fantasia itzela zeukan eta erabiltzen jakin bazekien.

NOIZ ARTE KONTATU?

Gakoa patxadaz kontatzean datza, serioski, egiten denean sinetsiz,
hori diost nire egunerokoak.

ZENBAT ETA NOIZ?

Zenbateko iraupena? Umeen entzuteko arreta mugatua da. Ze h a t z -
mehatz, ipuinaren intere s a ren eta entzuleen ohiturapean dago koska.

Arreta interesarekin lotuta dago eta arreta suspertzea interesa bide-
ratzea baino ez da.

NOIZ? Goizean gelan, umeak fresko daudenean? Ipuinak lokartu
baino lehenago kontatzen baziren, entzulea istorioarekin pentsatzen
lotaratzeko izaten zen eta berarekin amets egiteko.

EDUKIAK AZALDU

F. Savaterrek zera dio: “Ipuinak kontatzearen artearen erdia hone-
tan datza: azalpenik ez ematea kontatzen den bitartean. Harri-
garriena, ederrena, kontatzea besterik ez da, entzuleria larritu barik
gertatutakoaren testuinguru psikologikoarekin.

Lewis Carroll-ek maitasun eskaintzaz berba egiten du, ipuin harri-
garriei buruz hitz egiten duenean. 

Hau da, ipuina maitasun oparia da ezer eskatu gabe trukean, en-
tzuleak ipuinarekin gogoko duena egin dezan.

Hauxe da ipuinek alegiekin daukaten desberdintasuna: Alegiak
moralistak dira, exigenteak eta erasokorrak dira.
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Hala ere, kontalariak ipuinak helarazten duen mezua aldez aurre-
tik ezagut dezala komeni da, baina esan dudan bezala azaldu gabe.
Entzuleriak izango du aukera mezu horrekin jabetzeko.

Hau guztia kontuan hartuta, ahaztu barik ipuin miresgarriek
badutela aparteko arazo existentziala non umeak poliki-poliki desko-
difikatzen joango diren.

E TA BEHIN ETA BERRIZ IPUIN BERBERA ESKAT Z E N
BADUTE?

Ohikoa da umeek ipuin berbera kontatzeko eskatzea, behin eta
berriz liburu berbera irakurtzen duten moduan. Zergatik ote?

Kontakizunak hondoa jo duelako haien baitan, euren espirituan
barneratu da eta, beraz, pentsatu beharra dute, meditatu egin behar
dute.

Ipuina umearen inkontzientera zuzentzen denez, bere “barne
kaos” horretan ordena jartzen ahalegintzen da. Horregatik, istorio
berak gauza desberdinak esango dizkio, animu egoeraren eta uneko
interesaren arabera.

Ume batek ipuin bera eskatzen duenean interes hori hobeto uler
dezagun nahikoa da konparaketa egitea gure gustuko kanta zahar
horiekin. Ez gara asetzen behin eta berriz kanta horiek eta hitz berber
horiek entzuten, gure baitan emozioak eta sentipenak sortarazten
dituztelako.

KO N TAKIZUNA ETEN EGINGO DUGU BEHIN IPUINA
HASITA?

“Ez ezazue magikotasun hori hautsi behin kontakizuna hasita
dagoenean, umeari arreta deituaz” dio Sara C. Bryantek.
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C. Meves-ek kontrakoa dio. “Beharrezkoa da kontakizuna polito
kontatzea umeak aukera izan dezan eteteko eta galderak egiteko. Oso
garrantzitsua omen da galdera horiek astiro erantzutea, arreta handiz,
ze umeak heroiarekin identifikatzen dira galdera hauen bitartez”.

Ez dago hemen errezetarik Sara C.Bryanentzat. “Utz dezagun
uneak berak erantzun dezala. Horretarako galderak amaieran egitea
komeni da, aldez aurretik umeei esanez.

ETA BELDURRA?

Egia da zenbait kontakizun klasikok beldurra sortarazten dutela
eta estuasuna; hori dela-eta heldu batzuek berehala baztertzeko bidea
hartzen dute ipuin konkretu hori.

Beldurraren inguruan zenbait datu argitu behar dira:

– Beldurra inherentea da, barruko gauza bat gizakiongan.

– Umeak bere beldurrak kanporatzeko premia sentitzen du.

Ipuinari berari baino, kontalariari dagokio gehiago, bere kontatze-
ko erari.

Helene Brunschwig sikoterapeutak hauxe dio: “Beldurra gauza
garrantzitsua da umearen pertsonalitatea aurkitzeko. Umeek pentsa-
tzen baldin badute inguratzen dituztenek ez dutela beldurra ezagu-
tzen, edota, alderantziz, beldur badira beldur hori ostontzen, beren
larrialdia gehituz joango da. Haur literaturan hainbat eta hainbat
munstro agertzen dira. Beldurrarekin jaiotzen gara; txikitatik gara
beldur gurasoak galtzeko, bakarrik egoteko beldur gara.

Erraldoiek, sorginek, galtzagorriek aparteko papera daukate; auke-
ra ematen diote umeari bere estuasunek itxura har dezaten.

Beste psikoanalista batek ondokoa dio: “Badira ikarak, umeak
aurkitu nahi dituenak, ze segurtasuna ematen diote.
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Ezkutaketa jolasak umea ikara fisikotik libratzen duen moduan,
ipuinak askoz konplexuago den ikara batetik libratzen du.

Ikasleei leiho batzuk zabaltzen saiatzen naiz. Aurki dezatela gelan
euren kontatzeko modua, gauza edo elementu minimoak eduki di-
tzatela.

Ez da erraza gaur egun jendearen aurrean kontatzea. Bu rua eta
bihotza erabat bereizita dauzkagu eta kontalariak biak batzen jakin
behar du, hitz gorpuztua erabili beharko duelako modu natural batean.

Ni gorputza eta hitzaren arteko erlazioa erakusten saiatzen naiz eta
horren arabera konta dezala bakoitzak istorioa, liburuarekin nahiz
libururik gabe.

Izugarrizko beldurra dago jendearen aurrean kontatzeko. Ikasleek,
nagusiek oso gaizki pasatzen dute askotan, baina jendearen aurrean
hitz egiten jakin behar dute.

ZER KONTATU

Badakigu ipuinetan funtzio zehatz batzuk agertzen direla; Propp-
ek berak aztertu zituen ipuin klasiko eta harrigarriak.

Ipuin hauetan gure nahiak, beldurrak, eta desioak daude proiekta-
tuta eta, nire ustez, umeak ipuin klasikoekin harremanetan jarri
behar ditugu euren mundu psikikoa garatzeko ezinbesteko laguntzak
edo baliabideak aurkituko dituztelako, bitamina hazigarriak.

Nolabait haurren barne psikikoa eta identifikazioa bultzatzeko
ipuin klasikoek indar katalizatzaile handia gordetzen dute, egitura
finkoa dute gainera eta belaunaldiz belaunaldi aisa gogoratzeko eran
egoten dira taxutuak.

Ipuin klasikoak apartekoak dira. Zer dela eta egokitzen dira
horren ondo “umeen psiquesera”?
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Batetik garrantzi gutxiko detaileak kendu egiten dira, pertsonaia
gutxi eta ondo eratuak daude, atalez ataleko egitura itxia, eta aurreko
protagonisten sentimenduak mantendu egiten dira. Bestetik, ahoz
aho igaro dira gureganaino eta honela, egitura egokia bihurtu da
umeen baitan, gaur eguneko ipuin gutxik egiten dutena.

Hots, ipuin batek umeen interesetara egokitua izan dadin, ondo-
rengo ezaugarriak izan beharko lituzke:

– Irudimena landu, suspertu.

– Irtenbidea eman haien barne konfliktoei, haien arazo existen-
tzialei.

– Amaiera zoriontsua. Honek lasaitasuna eragiten du eta aukera
ematen du ihes egiteko. (Ikusi ipuinen amaierak: haiek izan baziren
zoriontsu, gu ere bizi gaitezela berdintsu).

Isaac B. Singer Nobel saria zenak zera esaten digu: “Umeak txiki-
txikiak izanik ere larrituta daude, arazo filosofikoak jota daude eta
hori dela eta, justiziaz, bizitza eta heriotzaren zentzuaz pentsarazi
behar dute.

Horixe egin beharko luke liburu batek eta adibide gisa bada gaur-
ko ipuin liburu bat, aspaldiko molde klasikoekin idatzia: 

“Donde viven los monstruos”, M. Sendakena.

Zer egin behar dugu gurasook eta irakasleok umeak ipuinetara
zaletu daitezen?

Ez dago misterio handirik. Kontatu, kontatu, eta kontatu ezagu-
tzen dituzten istorioak, irakurtzen dituztenak. Agian hartzen duzu
liburu bat eta irakurriz kontatzen duzu.

Baina badago beste puntu bat oso garrantzitsua lehen gure gura-
soek eta gure aitona-amonek egiten zutena eta guk jarraitu behar
duguna; gure istorio propioak kontatu.
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Haurrak izugarrizko jakin-mina du zuk txikitan ze istorio izan
zenituen, zer gertatu zitzaizun zuri. Eta gurasoak gauza horiek konta-
tu behar dizkio haurrari, kontatu egin behar dio zer gertatu zitzaion
amonari, zer gertatu zitzaion bere lagun bati, horrelako gauzak.
Etengabeko kontakizun bat bihurtu behar da haurra, behintzat, txi-
kia den adin horretan.

Eta horrek izugarri indart zen du gauza bat, oso garrantzizkoa eta
da: haurrak entzuten ikasten du, eta orduan entzuten ikasteare k i n
batera, nolabait, kontze n t r a t zen ikasten du, eta kontze n t r a t zen ikasten
duenak eta entzuten ikasten duenak gero hortik irakurt zen ikastera,
alegia, irakurle on bat izatera pauso txiki bat besterik ez dauka ze re n
eta irakurt zea begiekin entzutea da, begiekin bere g a n a t zea. Ord u a n
belarriekin kontze n t r a t zen ikasi baldin badu haur batek, gero begiekin
e re bere g a n a t zen egingo du; hori nik garrantzizkoa ikusten dut.

Hor kalte handia egiten du gaur egun telebistak. Telebistak kon-
tzentrazio hori ahuldu egiten du. Etxean telebista gutxixeago eta gehi-
xeago kontatu. Ez bakarrik ipuinak, baizik eta norberaren esperien-
tziak eta zer gertatu zaizkion gehitxoago kontatu etxean. Hori izango
litzateke nire aholkua.

Badira beste ipuin mota batzuk ere klasikoez aparte, literarioak,
pertsonen proiekzioak direnak, harrigarriak, umorezkoak, ohituraz-
koak, animalien ipuinak, kontalariak berak sorturikoak. Niri gehiago
interesatzen zait betiko ipuinak kontatzea egitura eta erritmo aldetik
aproposagoak direlako, gure benetako naturalezarekin hitz egiteko
aukera aparta ematen digutelako.

Beraz, ZER KONTATU? Kontaketa egin aurretik umeen adina
zein den jakitea komenigarria da?  

Ipuin batzuk, duten egituragatik, oso erraz iristen dira haur txi -
kiengana. Egitura oso finkoa dute. Baina honek ez du esan nahi hel -
duentzat egokiak ez direnik. 
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Egia da, bestalde, haurraren barnean badirela aro batzuk kontala-
riek oso gogoan hartu beharko lituzketenak. Esaterako, lehen aroan ,
lehen haurtzaroan esan dezakegu ipuinaren koordenada ETXEA-
REN inguruan dagoela finkatuta (Txanogorritxo, Hiru txerrikume-
ak...) Etxea da haurraren lehen espazio emozionala.

Gero, bigarren haurtzaroan edo, haurrak etxetik atera eta BIDE-
AREKIN jarri beharko du harremanetan, BASOAREKIN, eta aba-
rrekin.

Aro honetan haurrak lagun berriak egingo ditu eta eurekin egin
beharko die aurre sortuko zaizkion arazoei (Hansel eta Gretel,
Erpurutxo...).

Gero, ia hirugarren aroan edo, basoz bestaldera joan eta UHAR-
TEAK ezagutzen hasiko da, beste galaxiak, enigmak eta abar; eran-
tzun ezin diren unibertsoko inkognitekin jarriko da harremanetan.

Azkenean konturatzen zara, (honetarako adin bat eduki behar da)
txikitan amesten zenuen altxor magikoa ez dagoela basoan, edota uhar-
tean, baizik eta E TXE AZPIAN BERTA N ; eta horregatik orain, hain
z u zen, oso haur txikientzat diren ipuin horietan aurki ditzakezula oso
klabe garrantzitsuak gure benetako naturalez a rekin hitz egiteko.

Oso txikientzat diren ipuinak ere helduentzat oso ederrak izan
daitezkeela uste dudanez, banaketa guztiak faltsuak direla pentsa -
tzen dut.

Egia da ipuinen egituragatik batzuk askoz aproposagoak direla
haurrengana iristeko baina ni berdin-berdin emozionatzen naiz haur
oso txikientzat diren ipuinak helduei kontatzerakoan. Gurasoak hau-
rrekin daudenean ere berdin emozionatzen dira

Ez dago hasteko formula matematikorik ipuinak aukeratzeko.
Badira ume txiki-txikitxoentzat bideratuta dauden ipuinak, berehala
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hazi eta zortzi urteko umeen neurria hartzen dutenak gero. Eta kon-
trakoa, sei urteko umeentzako ipuinak sinplifikatu, kolore biziekin
hornitu eta ume txikitxoen neurrian gelditzen direnak.

O-3 URTEKO UMEEN IPUINAK

Ume txikitxoekin (0-3) istorio tradizionalak, laburrak eta sinpleak
(Hiru txerritx o, Urrezko kizkurduna ).

– Errepetizioak.

– Esaldi eta formula errepikakorrak.

– Bertsoak, kantak eta onomatopeiak.

– Ahozko hizkuntzan oinarritutako testuak: adibidez “Ha rt z a t xo a-
ren lau istorio”, “Abrete huevo, ábrete”, “Frederick”.

Era berean ipuin kontalariak untxi txikitxo batek dituen arazoak
kontatuko ditu jakin nahi duenean zenbat neurtzen duen konexu
handiak, edo txakur baten ibilerak lupetz eta basatzaren artean sar-
tzen denean, edota katuaren istorioak lekurik aurkitzen ez duenean
lotaratzeko.

Beste batzuetan hartz txikitxoari itaunduko dio, (Ez al duzu lorik
egiten, hartzatxo?)

Urte bat edo bi dutenak irrikaz egongo dira printzesaren istorioa
entzuteko, piza egiteko txizontzian eseri nahi ez duena.

Liburu ilustratuak lagungarri izango dira kontzentratzen lagun-
tzen dutelako, sormen lana bideratzen dutelako eta batez er e aurre-
irakurleak egiten dituztelako , liburu barruan dagoen istorioarekin
erraz identifikatuko direlako.

Liburu batek ilustrazio onak baditu, zergatik ez erabili? Zergatik
ez gozatu ilustrazioarekin? Baina, dudarik gabe, esku hutsik ere kon-
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tatzen jakin behar dugu, sostengurik gabe . Esan daiteke hor hutsune
handi eta larria dagoela eskuan.

3-5 URTE BITARTEAN

– Ezustea, esaldi laburrak eta zehatzak.

– Adiskidetasunaren aurkikuntza kontatzen duten ipuinak.

– Animaliei buruzko argibide-liburuak.

– Esate baterako. “Hiru bide lapurrak”, “Donde viven los mons-
truos”, “Olivia y el fantasma”, “No duermas osito”

Lau urtetik aurrera, Elmer, koloreetako elefantea , Arrain ortza -
dar, Hiru bide-lapur, Ama oiloa bere txitatxoa arrautzatik irteten
laguntzen; gero Ipotx saltaria , Eguzkiarekin ezkondu nahi zuen arra-
toitxo emea, Oliver Button, Marineska deitzen diotenean, Mari
bakarlari ilargi amandrearekin berbetan, izena galdu zuen printzesa-
ren ipuina, eta abar.

5-6 URTE

Adin hauetako umeek badakite bakarrik irakurtzen, hitzekin jolas-
tea gustatzen zaie eta urreko urteetan ikusitako eta kontatutako libu-
ruak irakurt zen dituzte: “El cuento de Pe r i k o” Beatriz Po t t e r,
“Historia de Babar, el elefantito” Jean de Brunhoff, “El cartero sim-
pático”, “Versos fritos”.

IPUINAK KONTATZERAKOAN GOGOAN EDUKI BEHA-
RREKO PUNTUAK:

1. IPUINA ONDO AUKERATU

1. LEKUA

2. ISILTASUNA

154

Antton Irusta



3. KONTATZEKO ERA: Apaltasuna, mugimendu logikoa.

4. G O R P U T ZA: Ahotsa, erritmoa, keinuak, aurpegia, besoak
eta eskuak.

5. ZEIN DA IPUINAK KONTATZEKO UNERIK EGO-
KIENA?

6. H E L BU RURIK NAGUSIA ONGI PA S ATZEA ETA
INTERESA SORTZEA.

IPUINA ONDO AUKERATU

Kontalariak, hasteko ondo aukeratu behar du kontatu behar duen
ipuina. Ipuin-kontaketa komunikazio-jarduera denez, ondo aukera-
tzen jakin beharko du kontalariak ipuina, beronen emozioa dastatu
ahal izateko. Erabat identifikaturik egon behar du ipuinarekin bere
inplikazio animikoa osoa izan dadin eta erantzuten ari den haurrari
berau transmitituko badio.

Zeren ipuina, ez ahaztu, afektibitatearen lokarriaz zein emozioa-
ren kartoiaz biltzen jakin behar dugun oparia baita, Lewis Carroll-ek
dioenez, maitasunezko oparia; gustu estetikoez gain haurraren maila
ebolutiboa gogoan daukana.

Kontalari bakoitzak bere larrua eta jantzia daukan bezala, ipuina
ere gorputzean sartuta dauka, pertsonaia komikoez, lirikoez edo dra-
matikoez osatua; ipuina egoki adierazten jakin beharko du ipuin
bakoitzari dagokion partitura interpretatuz.

Ipuinek beste denbora baten atea irekitzen dute, denborarik gabe-
ko denbora, denbora gelditua. Eta denbora honetan bizi direnak, ez
dira inoiz zahartzen eta ez dira inoiz hiltzen, ipuinetako pertsonaiak
bezala.
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LEKUA

– Ipuina espazio jakin batean lekutu.

– Ipuinak bere unea behar du, bere giroa.

– Kontalariak eta haurrak aurrez aurre elkarrengandik gertu.

– Zeremonia oso bat da, liturgia eta errito propioa eskatzen ditue-
na, eguneroko bizitzak bezala.

Ipuinaren inguruan espazio bat lortzea ona da. Mahaiak baztertu,
eta aulkiak jarri semizirkuluan; zorua beroa bada, (egurra edota
moketa) umeak lurrean eseri ahal izango dira; hala ere, garrantzitsue-
na gustura egotea da.

Eszenarioren bat jartzea komenigarria da? Argiteria? Nahikoa da
gelan bazterren bat aukeratzea. Nahikoa da gelako txoko txukuna
aukeratzea eta batez ere ohitura eskuratzea txoko horretan ipuinak
entzuteko.

Irakasle bakoitzak aukeratu beharko luke bere leku propioa gelan,
bere txokotxoa ipuin kontaketari hasiera emateko.

ISILTASUNA

Garrantzitsua da kontaketa hasi aurretik isilik eta ipuinaren zain
egotea. Umeak entzuten jakin behar du, isiltasuna bera entzun behar-
ko luke.

KONTATZEKO ERA

APALTASUNA: apaltasuna da bai kontatzeko estiloari, bai adie-
razpideari egokitu beharreko ezaugarria. Estiloak, egoteko, modu
edota enfasi berezirik gabea behar du izan. Barregarria da ahotsa itxu-
raldatzea eta umeari era txoroan hitz egitea. Ama batek behin oso kez-
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katurik esan zuen bezala: “izan naturala” esatea erraza zela, baina
benetan izatea oso zaila.

MUGIMENDU LOGIKOA: Mugimendu logikoa garrantzi han-
diko osagaia da jardueran. Ipuina, dramaren antzera, interesatzeko
eginda dago, eta gero eta gehiago interesatzeko ere, bere jarduerak
etengabea behar du izan, eta gero eta bizkorragoa.

Gertakizunak segidan kontatu behar dira, bakoitza bere lekuan,
istorioa argitzeko ez bada, ez da ez esplikaziorik eta ez deskribapenik
egin behar.

GORPUTZA: Ahotsa landu egin behar da kontaeraren une des-
berdinetara egokitu eta ohitzeko, punturik nagusienak baloratuz eta
lagunduz: ahots-doinuak eman diezaieke indar gehiago puntu horiei,
azpimarra ditzake zenbait hitz testuingurutik isolatuz, ozenago ahos-
katuz edo, agian, bereiziz.

ERRITMOA: Kontaketaren erritmoak edukiarekin bat egin behar
du; hori dela eta izan daiteke jaiotsu eta laua, azkarragoa eta mugiko-
rragoa, edota motela tentsioa-eta sortzeko; etenak lagundu egiten du
diskurtso garapen logikoan zehar. Ebitatu behar dena monotonia,
hau da, ahoskera berdina kontaera osoan.

K E I N UAK: Zaindu egin behar da bai gorputzaren posizioa eta
j a r rera. Go r p u t zen mugimenduek hitzen jarioarekin bat etorri
behar dute eta saihestu behar dira bai egonkortasuna eta bai bel-
durra. 

Gorputzaren zati batzuei erreparatu behar zaie bereziki: aurpegi,
beso eta eskuei. Kontalari asko seguruago sentitzen da eserita.

AURPEGIA: Entzuten duenari atentzioa ematen dion lehenengo
gauza kontalariaren aurpegia da.

Aurpegiaren espresioak lagundu, azpimarratu eta baloratu egiten
ditu esandakoak ahots-doinuaren antzera. Begiradak, bereziki, ez du
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iheskorra izan behar, umeen begietara zuzendu behar da eta horrela
konfiantza-giroa sortuko dugu.

Besoen eta eskuen mugimenduak esaldiaren garapenarekin batera
joan behar dira.

ZEIN DA IPUINAK KONTATZEKO UNERIK EGOKIENA?

Zein da unerik egokiena klase orduan? Etxean unerik egokiena
gaua da, ipuinak lo ondo egiteko prestatzen baitu haurra.

IPUINAK UMEAK LOKARTZEKO DIRA ETA HELDUAK
ESNATZEKO.

Kontalariak lagundu egiten dio umeari oreka fisikoa eta psikolo-
gikoa lortzen, era lasai batean gauean, ametsen bidea irekiz.

HELBURU NAGUSIA ONGI PASATZEA ETA INTERESA SORTZEA

Ez dugu ahaztu behar ipuinaren helburu nagusia ongi pasatu eta
interesa sortzea dela. Hori dela eta, beharrezkoa da ipuinaren giroa
alaia, magiaduna izatea.

ENTZULE KOPURUA:

Zenbat ume gehienez? Ulertzen da gutxienezko kopurua gela oso
bat dela; sarritan ipuin kontalari joaten gara eta ziklo oso bat sartzen
dute kontaketan. Jainkoarren!

Onena talde naturala da, askoz jota bi talde (25 ume)

IRAKASLEON LANA?
KONTATZEKO DERRIGORREZKO OSAGAIAK.

Irakaslea, zenbat eta naturalagoa izan eta bere barneko haurra zen-
bat eta biziagoa eduki, orduan eta kontalari handiagoa izango da.
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Ahotsa eta jarrerak landuago edukitzeak ere laguntzen du baina, nire
iritziz, hiru gauza dira funtsezkoak.

– Istorio bat edukitzea: zeu identifikatzen zarena eta gustura sen -
titzen zarena, emozionatzen zaituen istorioa.

– Istorio hori kontatzeko gogoa izatea, konta ezazu gogo handiz.

– Istorio hori kontatzeko momenturik egokiena bilatzea . Istorioa
hasi eta momenturik egokiena ez baldin bada, agian munduko ipui-
nik zoragarriena kontatuko dugu baina momentu horretan ipuinik
kaxkarrena izango da. Ipuin bakoitzak bere jeinua du eta oso erne
egon behar da ipuinak kontatzeko unean.

KONTALARIAREN PORTAERA

Kontalariaren portaerak sentibera izan behar du bai ipuinarekin
eta baita entzuleen sentimenduekin ere. Kontalariak ezin du berak
nahi duena egin, baizik eta ipuinak behar duena.

Bestela, ipuinaren zarata ikusgarri eta itsusia besterik ez da en-
tzungo. Kontalaritza, nire ustez, arte bat da, bere estetika duena, eta
noski, bere etika.

Ipuin kontalariak jendearen aurrean bere presentzia osoarekin
kontatzen du, eta momentu hori ordezkaezina da. Ipuin kontaketa
batean, entzuleria eta kontalariaren artean ez dago bereizketarik.
Antzezlea, ordea, pertsonaia baten larrupean babesten da, eta konta-
laria ez.

Kontalariak azken finean lortu behar duena denbora konjuratzea
da, denbora eramatea denborarik gabeko lurraldera; hori da bere
dohairik ahaltsuena.
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ZENBAT DENBORAN KONTATU:

Lehen ziklotik aurrera (zazpi urtetik aurrera ) berrogeita hamar
minutu aski da. Hiru eta sei urteren artean ez da komenigarria hogei-
ta hamar minutu baino gehiago kontatzea. Aurre eskolan (0-3 urte -
ko haurrek) ez dute arreta gehiegi mantentzen, hamabost hogei
minutu inguru.

NOLA KONTATU:

Zuriz ala beltzez jantzita egotea bigarren mailako kontua da. Baina
haurrei jakinarazi behar zaie ipuinaren munduan barneratuko garela
eta orduan edozein gauza izan daiteke baliagarri.

Dei hori kanpai baten hotsa izan daiteke, ipuinak entzuteko bela-
rritzar batzuk janztea, ipuinen hauts magikoak putz egitea.

Kontalari bakoitzak bere sarrera-formula eduki beharko luke hitz
magikoekin ipuinen munduan barneratzeko.

Kontaketa beti elkarrekin egiten dugun bidaia da, bidaia honetan
kontalariak lera jartzen du, hots gogoa, ipuinak masta eta entzule-
riak arnasa . Zenbat eta arnas gehiago izan, orduan eta gehiago harro-
tuko da masta, eta orduan eta urrutiago joango da ipuinaren itsa-
sontzia. Haize eskasa baldin bada, ordea, ez gara ur ertzetik bat ere
mugituko, kontaketa geza izan den seinale. 

Bidaian abiatuta begiradak, ahotsak, isiltasunak eta keinuek bat
egiten dute ipuina osatuz joan dadin entzuleen eta kontalariaren arte-
an, istorioaren mamia behin eta berriz loratuz joan dadin.

Kontalariak entzuten jakin behar du eta isiltasunarekin jolasten
jakin. Zer eskain diezaioke eskolak ipuinari eta alderantziz? Ipuinak
komunikabide bat eskaintzen du gizart e a rekin konektatze k o.
Oroimen kolektiboan sakontzeko teknika bat da bi mundu horiek
uztartzeko: etxeko hizketaldia eta eskolakoa.
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BOST DOHAIN

Zer eskaintzen die ipuin batek fikziozale diren haurtxoei? Zerk
liluratzen ditu haurrak?

Bost dira, nire ustez, ipuinon dohainak (nire ustez hauexek dira
haren sekretuak).

Lehena, istorioaren dohaina da, BIDAIARENA. 

Ipuinak ate miresgarri bat zabaltzen die haurrei. Behin ate hori
igaroz gero, dena aldatzen da, ipuina mundu ireki bat delako mundu
guztientzat.

Bertan bidaia guztiek, esperientzia guztiek, ikerketa guztiek, eta
aurkikuntza guztiek dute lekua. Ipuinak leku ezezagunetara eraman
gaitzake, baita gure barruko lekurik intimoenera ere.

Gizakiok oso gogoko ditugu hunkitzen gaituzten istorioak, eta
i s t o rio hauek (harr i g a r r ia bada ere) askeago egiten gaituzte, libr e a g o .

Gure lehen harremana munduarekin afektiboa da. Umea “esneaz,
papilaz eta informazioaz” elikatzen da, esneaz, ahiaz eta ipuinez.

Guk umetxoei etengabe berba eta berba egiten diegu. Amak ere
jaio berri den haurtxoari berba egiten dio eta kontu eder asko konta-
tu. Amak badaki haurtxoak ez diola aditzen, baina hala ere, berbetan
jarraitzen du. 

Zer ahalmen ote dute hitz horiek haurtxoak titia utzi eta bere
amari jaramon egiteko!

Lehen dohain honekin ipuinen egarri bagara ere, haurrak hazteaz
batera, hizkuntza jasotzeaz gain, hizkuntza bera sortzen ari dira;
euren hizkuntza propioa osatuz doaz eta bitartean, guk, irakasleok,
esapide eta egitura batzuk zuzentzen dizkiegu, eurentzat aurkikuntza
galanta izan denean.
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Umeek zera nahi dute: guk irakasleok gauza interesgarriak erakus-
tea, bizi-esanahia daukaten istorioak narratzea, euren mundu afekti-
boan kokatuta dauden gauzak azaltzea.

Horregatik umeei kontatu behar dizkiegun istorioak koordenada
horiek eduki behar dituzte, zerbait esango dieten istorio interesga-
rriak izango dira nahitaez.

Umeei zer kontatu behar zaien eskatzen didatenean, bost urteko
haur batek behin zer esan zidan gogoratzen dut. Esan zuen: “Aizu,
kontadazu ipuin bat eta BA T-BATEAN duena; hemen geunden
guztiok, eta bat-batean... interesa duen ipuina izan dadila, zerbait
esango didana, nire bizitzarekin harremanetan dagoena, nire bizi-
interesetatik gertu dagoena. Hori da haurrek nahi dutena. 

BIGARREN DOHAINA

Ipuina, beraz bidaia exotikoa eta abenturaz osatutakoa da.
Bigarren tokian, ulertzeko besterik ez bada, ipuinek afektuaren
dohaina eskaintzen dute.

Denok, gizon zein emakumeok, edozein adinetan A bitamina
behar dugu, A afektuarena, estimuarena. Afektua bitaminarik beha-
rrezkoena da bizi ahal izateko. Gasolina afektibo gutxirekin nekez
abiatuko gara gure bizitzaren bide neketsuetatik barrena. Hori dela
eta, hitzak eraginkorrak izateko afektudunak izan behar .

Maitasunaren beharra dugu, maitatuak izatea nahi dugu. Umetxo
bati ipuin bat kontatzean zera diotsogu: “begira, ipuintxo bat estima
handiz kontatzera noakizu, bihotz-bihotzez gainera. Eta kontatzera
goazenean esaten ari gara: kontatzen dizut estimatzen zaitudalako,
maite zaitudalako, baloratzen zaitudalako”.

Berba hori esan barik esaten diogu, bakarrik bere ondoan egonda
eta belarritxora esanda. Dohain hori, estimuare n dohaina d a .
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Nortzuk izango dira kontalaririk bikainenak? Umeen maila afekti-
botik hur-hur daudenak: gurasoak.

Zeintzuk dira, bada, hurbilen ditugun ipuinak? Pentsatzen jartzen
bagara, zalantzarik gabe, kili-kili eginiko ipuinak dira, pentsarazi eta
sentiarazi zizkiguten ipuinak.

Ume batek bere amari esaten zion: “Ama. Kontadazu ipuina baina
gogo biziz”. Hori da kontalarien teknikarik onena, barru-barrutik
irteten den ipuina, berotasunez kontatzen dena.

Sehaska kanta horiek, babestu gintuzten hitz horiek indarra eman
ziguten bizitzeko. Portaera afektibo horrekin hazten den haurra
osasuntsuago jaioko da eta, munduan aurkituko dituen oztopoak
gainditzeko ahalmen gehiago izango du.

Gizakiok bi jarrera ditugu: bata aztertzeko jarrera da, ezagutzeko
portaera, bigarrena maitatzeko portaera da, besteek maita gaitzaten
nahi dugu. Ez du balio esaterik: biziki maite zaitut baizik eta maita-
leak (kasu honetan neskak edo mutilak) esango duena: “ni sentitzen
naiz zuk maitatua”.

Hori da desberdintasuna, umeek besteek maitatuak behar dute,
gasolina afektiboa behar dugu bizitzeko.

Etxean gaude. Umea arineketan datorkigu. Musu bat ematen digu
eta berriro tximista bezain laster alde egiten du. Zer da hori? Zer esan
nahi du horrek? Psikologoek berhornikuntza emozionala , gasolina-
afektiboaren karga deitzen diote. Guk musu bat eman genien gure
gurasoei eta musu horren bitartez, eurek maitatuak gara. Afektua
dugu inteligentziaren motorra .

HIRUGARREN DOHAINA

Hirugarren dohaina ispiluaren edo identifikazioaren dohaina da.
Entzuleak eurak igarotzen ari dira egoera eta pertsonaiarekin identi-
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fikatzeko aukera ematen dute ipuinek. Hortik dator haurrek behin
eta berriz esatea ipuin bera entzun nahi dutela. Gogoko dute behin
eta berriz euren burua begiratzea fikzioaren ispiluan.

Fikziozko pertsonaiek, “a i redun haurt xo horiek” (horrela bataiatu
zituen Jose Bergaminek), sentitu eta jasan egiten dute abentura bizi
duten entzuleen moduan. Ho r rela, entzuleak, Mari Errauskin, Ed u r n e
Zuri, hartz polarra, Max munstroa irlan, Anbotoko Mari eta abar dira.

Ipuinetan egoera, sentimendu eta pertsonaia ugari azaltzen dira
eta gu horiekin erraz identifika gaitezke, are errazago haurrak.

Ipuin guztiak (harrigarrienak izanik ere) arazo errealez aritzen
dira. Gizakion irudimenaz osatuta daude eta pertsonaia hauek, guk
bezalaxe, pentsatu egiten dute, jasan, sentitu eta guk bezalako egoe-
rak bizi dituzte. Horregatik, ipuin horiek fantastikoak izan arren,
umeak eurekin identifikatzen dira.

LAUGARREN DOHAINA

Ipuinak urrunago doaz, bizi dugun egoeraren muga zeharkatzen
dute, eta haurtxoen buruei opari berri bat eskaintzen diete: HEGO-
EN dohaina. Baimena ematen digute hegan egiteko, zapalketatik eta
egunerokotasunetik ihes egiteko aukera.

Bi-hiru urteko ume bati etengabe esaten diogu: ez egin hori, ez
egin bestea. Umea oinez hasten denean egunerokotasunaren zapalke-
ta itzela dago eta ez gara horretaz konturatzen.

Ipuinak ihes egiteko aukera ematen die umeei, etengabe betetzeko eta
egiteko duten arauen nekeetatik, aholkuetatik, sermoietatik, errietatik.

Ziur aski umeei esandako EZ horiek adreiluak balira, oso ondo
eraiki genezake harresi handi bat, munduari bira bat baino gehiago
emango liokeena.
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Neska-mutilok zenbait unetan ipuinen bidez alde egiten dute.
Itzultzean, (Maxek munstroen irlara egindako moduan) alde egin
zuten moduan aurkituko dute mundua, baina mutilak eta neskak ez
dira abiatu ziren berdinak izango.

Gizakia jakiteko gogoz jaio da. Miatzeko portaera bat daramagu
geurekin, mundua ezagutzera garamatzana. Bai neska bai mutilentzat
mundua ezustez beterik dago. Horrexegatik ari dira galdeketan, gel-
ditu barik euren nahia ase arte.

Baina egungo hezkuntza ereduak galdetzeko nahiarekin apurketa
bat sortarazten du. Sistema honek galderak serietan fabrikatutako
erantzunak bilakatzen ditu, testuliburuetan paketatuak daudenak.
Galdetzeko gogoa ezereztu egiten du.

BOSGARREN DOHAINA

Ipuinek (hau ulertzeko zaila den arren) errealitatearen ezagutzan
erantzukizun itzela betetzen dute. Kontraesanaren dohaina da, errea-
litatearen dohaina.

Nahiko dohain arraroa da bere itxura kontraesankorragatik.
Irudimenak errealitatearen berri ematen du. Fikzioak ukitu daitekeen
munduaren konplexutasunak azaltzen ditu. Asmatutakoa eguneroko-
aren isla da.

Ipuin ederrek mundu mitiko, ezezagun, fantasiazko eta irreal bate-
an barneratu beharrean, geure mundua, egunerokoa ulertarazten
laguntzen digute, errealitate hori berraldatzen zirikatuz.

SEIGARREN DOHAINA

Ipuinak biderik eredugarrienak dira irakurzaletasuna bultzatzeko,
irakur-ohiturak sortarazteko.
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Haur bati ipuin bat kontatzen diogunean, ez ahoz bakarrik, baizik
eta irakurtzen diogunean, haur hori liburua ikusten ari da. Eta berak
dakienean adinez nagusi izatean aukera izango duela bertako istorio-
ak irakurtzeko eta gozatzeko, pasio bihurtzen da, IRRIKAREN
dohaina.

Aurki ezazu, entzule, zazpigarren dohaina. Sherezaderen sekretuen
beste dohain bat da.

Zer eragin du ipuinak hizkuntzaren garapenean?

Ipuinak garrantzi handia du hizkuntzaren garapen eta eskuratze
horretan. Alde batetik, ipuinak irudimena lantzen du, asko, eta mun-
duaren ezagutzarako ahalbideak handitu egiten ditu. Beste aldetik,
nolabait, barne munduari eta kanpo munduari izenak jartzeko
modua da ipuina, eta, orduan, haurrari ere horrek mundua izenda-
tzeko eta mundua ezagutzeko eta bereganatzeko baliabideak aberas-
ten lagundu egiten dio, asko.

Nik esango nuke lehen sei-zazpi urte horietan garatzen dela hau-
rrarengan: barneratu egiten du hizkuntza, batez ere gurasoen aldetik,
eta gero, eskolan hasten denetik eta abar, eta hizkuntza hori nolabait
ipuinen bidez eta poesiaren bidez, kontakizunen bidez haurraren hiz-
kuntzarekiko sena formatu egingo da.

Sena era aberatsean formatuko da eta nik horri, behintzat,
garrantzi handia ematen diot.

Adibidez, ipuinak ohiko leku eta denboretatik aldendu baino
gehiago zabaldu egiten du haurra. Ipuinak aukera ematen dio edozein
lekutara eta edozein denboratara joateko, eta horrek pixka bat lekua-
ren eta denboraren nolabaiteko infinotasun bat ematen dio buruan. 

Eta horrek zer sortzen du beraren barruan? Nolabait jakin-mina
edo ikasteko grina bultzatzen du.

166

Antton Irusta



Beste gauzak, ezezagunak dituen denborak, ezezagunak dituen
espazioak, ezezagunak dituen jakintzak eskuratzeko grina edo irrika
bat sortzen dio, ezta? Orduan, batetik, hori izango litzateke gauzarik
garrantzitsuena.

Baina beste gauza bat badu ipuinak hizkuntzarekiko, eta da ipui-
nak barne-bizipenekin eta sentimenduekin lotura zuzena egiten
duela, eta horrek orduan haurrari hizkuntza sentimenduz eta barne-
bizipenez betea eskuratzen laguntzen dio. Eta zer esan nahi du
horrek?

Hizkuntza bero bat edo hizkuntza motibatu bat egiten eta gara-
tzen ari dela haurra. Ez da hizkuntza hotza erabat eta nola esango
nuke... gauza izena jarrita besterik gabe, ez, baizik eta bere barrutik
pasatako hizkuntza bat, bere sentimenduekin uztarturiko hizkuntza
bat eskuratzen duela haurrak. Eta nik, behintzat, hizkuntza bat lan-
tzerakoan hori oso oinarrizkoa dela uste dut.
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