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Haurrentzako liburuen
helburu moralizatzaileez

Zer salatzen duzu Literatura eta ideologia-n?
Ukaezina da literaturak hasiera-hasieratik

izan duela baloreak eta ideiak transmititzeko helbu-
rua. Euskal Herrian ere ugariak dira, esaterako, eus-
kal literaturaren historian euskaltzaletasunak edo
euskararenganako maitasunak bultzaturik idatzitako
lanak. Baina badira gure merkatuan ere ideia aurre-
rakoien transmisioa zaintzen �eta bultzatzen� omen
duten argitaletxeak, beren testuetan estereotipo
sexistak oharkabean islatzen dituztenak. Eta gure
asmoa bada gizarte aurrerakoia, demokratikoa eta
parte hartzailea, bizilagunen izpiritu kritikoa bultza-
tzen duen gizartea, sexismoaren eta indarkeriaren
aurkakoa, xenofobia eta ezberdintasun sozialak baz-
tertzen dituen gizartea, orduan hurrengo belaunal-
diak kritikoak izan daitezen borrokatu behar dugu.
Hurrengo belaunaldiak. Gaurko haurrak, alegia...

Ezin dugu pentsatu haurrentzako liburuak ino-
zenteak direla, politak, entretenigarriak eta diberti-
garriak besterik ez direla, testu guztiek ideia eta balo-
re batzuk transmititzen baitituzte, bai irudien bidez,
bai testuaren bidez.
Disneyren lanei ere errepaso gogorra egiten diezu.

Izan ere, Disney ez da entretenimendu eta diber-
tsiorako enpresa soilik. Bere produktuekin herri kul-
tura izatea lortu nahi du, herri kulturak eragin nabar-
mena baitu gizartearen eraketan eta gainera, heziketa
boterea da �herri kultura hori bultzatzen edo propo-
satzen duenaren interes eta nahien zerbitzurako
boterea�. Alde horretatik argi eta garbi esan dezake-
gu gure gizartean kultura �are gehiago mass media
delakoen kultura� ideologia eta boterea ere badela.

«Gure gizartean
kultura ideologia eta
boterea ere bada» Li te ra turg in tza

bere osotasunean
ideia batzuen men-
pe erabili izan ba-
da, Xabier Etxaniz

Erlek Literatura eta ideolo-
gia saioan azpimarratzen
duenez, fenomeno hori
are nabarmenagoa da
haur eta gazte literaturan;
liburu horien egituran
helburu moralizatzailea
da nagusi. Gauzak horre-
la, euskal literaturan �eta
neurri batean literatura
guztietan� dagoen ideo-
logizazioa islatzen ahale-
gindu da Etxaniz Erle,
ahozko literaturatik ha-
siz. Euskal kulturan urte
askoan apaizen esku egon
da literatura: �1545tik
1900era arte arte, ia 600
liburu argitaratu ziren
euskaraz, eta horietatik
hamabi besterik ez ziren
sorkuntza liburu ez-erli-
jiosoak�. Apaiz horiek
izan ziren ahozko litera-
turaren altxorra idatziz-
kora pasa zutenak, zego-
kien aldaketa ideologikoa
eginez: horregatik euskal
herri ipuinetan ez dago
elizaren kontrako aipa-

menik, ez sexu konturik
eta apenas boterearen
aurkako aipamenik.
Emakumearen kontrako
ideiak ��Txakurrari hezu-
rrak, emazteari gezurrak
bezalakoak��, asko dira.
Dena den, sexismoa gaur
egungo literaturan ere
ugaria da. Horretaz, in-
darkeriaz eta gatazkaz, li-
buruetan irudiek dauka-
ten garrantziaz,
Disneyren obraz eta ira-
kurketa kritikoaz dihardu
lanak. n

Literatura eta
ideologia

Xabier Etxaniz
Erle
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Gizarte mota diferenteen
teoria ebolutiboak
Mikel Urkolak Gaiak argitaletxearen bidez
kaleratu duen Soziologia eta Historia batzen libu-
ruaren helburua, etengabeko krisian dabilen
gizarte baterako zenbait ideia ematea da.
Horretarako, hainbat gizarte motaren teoria
ebolutiboak azaldu ditu: komunismo primiti-
boa, jabetza pribatuaren sorrera, patriarkatuak
matriarkalismoa menderatu zuenekoa, estatua-
ren eraikuntza, gerren logikak, aurrerakuntza
teknologikoen xedeak, industrializazioen bul-
tzatzaileak, klaseen arteko borrokak eta eten-
gabeko aurrerakuntzaren prezioa: progresioa
ala atzerakuntza? Galdera zail horri erantzun

dio Mikel Urkolak, globalizazioan eta informazioaren gizar-
tean murgildu aurretik. y

Pierre Lhanderen Yolanda eta
beste euskarazko idazlanak
Jon Casenavek aitzin solasa, oharrak eta solas-ondokoak
idatzi dizkio Pierre Lhande euskaltzain zuberotarraren
Yolanda-ri. 1877an jaio zen idazlea eta egun erabat ahantzirik
dagoela dirudi, bere garaian euskaraz lan ugari argitaratu
zituen arren. Publikatutako obren artean, hogei Elizako gai
eta prediku, hamasei saio, hiru biografia eta bederatzi elebe-
rri daude, besteak beste. Yolanda eleberri his-
torikoa, bere
�euskal zikloa�
osatzen dutenen
artean garrantzi-
tsuena da. Fran-
tsesez idatzi zuen
eta gipuzkerara
itzuli, ondoren. y

Soziologia eta
Historia batzen

Mikel Urkola
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Yolanda
Pierre Lhande

EUSKALTZAINDIA

104 orrialde / 10 euro


