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Zaintzen garrantzia. 

Etxean jasotako zaintzak baloratzea. Zaintzen 

balio sozial eta politikoa. 

Nork bere buruari entzutea, zaintzen balioak 

ezagutzeko. 

 

 
Haurtzaroak eta gazteriak errespetua behar 

dute, eta bata bestearen beharra dute 

(interdependentzia). Botereaz gehiegi baliatzen 

dena bere burua erasotzen ari da. 

 
 

Erantzunkidetasuna, autonomia eta 

interdependentzia. 

Zaintzak eta lan ordainduak orekatzea 

gizonentzat eta emakumeentzat. Gizonen 

pribilegioei uko egitea, genero-berdintasunerako 

baldintza. 
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Emakumeek etxean egin dituzten lanak 

balioztatzea. 
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El príncipe durmiente. 

 

 

 

Blancanieves y la 

manzana 

envenenada. 

 

 

 
La muchacha que 
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Juan el Oso. 

Zirrarak adieraztea eta harremanak izatea, 

etsipenari eta larritasunari erantzuteko. 

Beste pertsona batzuei entzuteak suizidioa 

saihestu dezake. 
*Gai hori gatazkatsua bada hezitzailearentzat edo 
taldearentzat, karta hori ken daiteke. 

 

Benetako harremana, kontzientziaren eta 

argitasunaren euskarri. 

Kontzientzia, harreman afektiboen eta 

sexualen heldutasun gisa. Patriarkatuak 

gizonen axolagabetasunari laguntzen dio 

harremanetan (beste pertsonarekin ez 

konektatzea). Kontziente izateko, ezinbestekoak 

dira benetako harremanak, ez itxurazkoak. 

Kontuz iruzurrezko sedukzioen aurrean: norberaren 

kontzeptua, nortasuna eta harremanak kaltetzen 

dituzte(adikzioak, indarkeria…). 
Zeintzuk dira gure sagar pozoituak? 

 

 
Mugak gehiegikeriazko harremanei, norberaren 

zaintza egiteko. 

Adierazpena eta mugak, sexu-jazarpenaren 

aurrean. 

Jolasteak ez du esan nahi gertatzen ari den 

guztia nahi dela. Atzera egiteko aukera ematen 

duen 

harremana da, baietz esan eta, gero, ezetz esan 

ahal izatea, edo aldrebes.  

 

 
Indarkeria (ikasia) harremanaren modu legitimo 

gisa. Indarkeria propioa gainditzea, norberaren 

eta besteen zaintza gisa.  



1. La reina de las abejas 
 

 

J. eta W. GRIMM 
Cuentos de niños y del Hogar 

Anaya 1985 
 GOGOETA  

 

Txikienak, gutxietsitako anaiak, bere helburu 

pertsonalak lortzen ditu aurrez defendatu 

dituen izakien laguntzarekin. Ezin da bizi 

gainerako izakiak kontuan hartu gabe, lortu 

nahi dugun edozerk lotura izango baitu 

naturaren bizitzarekin. Hori aintzat hartzen ez 

badugu, «harri bihurtuko gara», ipuineko 

anaia sorrak bezala: geldiarazita, blokeatuta 

eta indargabe geratzen gara beste proiektu 

batzuk egiteko. Aitzitik, izakiak zaindu eta 

ezagutzen baditugu, beren egozentrismoa 

dela medio sorgortu diren pertsonei 

«sorginkeria» hura kendu, eta modu 

orekatuagoan bizi gaitezke. Naturarekiko 

dugun mendekotasuna errespetatuz eta 

ezagutuz gero, harrapakaritza suntsitzaileaz 

haratago joango gara. 
 

 

 
 

 

 

Hiru anaia abentura bila joan ziren. Lehenik, 

nagusi biak, bizitza nahasia eta neurrigabea 

zutenak; ondoren, txikia, besteek ergeltzat jo 

eta Tenteltxo deitzen zutena. Hiruak batu, 

eta hainbat animaliarekin egin zuten topo 

bidean (inurriekin, ahateekin eta erleekin): 

hiru aldietan, anai nagusiek animaliak hil 

nahi izan zituzten (eztia jateko, dibertitzeko, 

ahateak jateko), baina txikiak ez zien utzi 

(«utzi animaliak bakean»). Aurrerago, gaztelu 

sorgindu bat aurkitu zuten, eta bertan hiru 

proba gainditu behar izan zituzten. Anaia 

nagusiek porrot egin, eta harrizko estatua 

bihurtu ziren. Txikiak salbatu zituen animalien 

laguntzarekin; probak gainditu, gazteluaren 

eta bertan lo egiten zuten hiru neskatoen 

sorginkeria desegin, eta anaiak askatu zituen. 

 

Zure ustez, zer sentiarazten dio Tenteltxori bere 

anaien mespretxuak? Zeri esker defendatu 

ditzake animaliak anaien erasoak 

gorabehera? Zergatik egiten du? 

Nola sentituko dira anaiak istorioaren 

amaieran? Anaiekin identifikatzen zara, 

Tenteltxorekin, edo batzuetan batzuekin eta 

beste batzuetan bestearekin? Zer gertatzen 

da munduan animaliak eta natura beste 

gizakien indarkeriatik defendatu nahi dituzten 

pertsonekin? 

Istorioaren amaieran, Tenteltxok sorginkeria 

kentzen die hiru printzesei, eta hiru anaiak 

haiekin ezkontzen dira. Uste duzu aldrebes izan 

litekeela eta hiru ahizpak ezkon litezkeela 

sorginkeria galdu duten hiru prinzerekin? 

ISTORIOA GALDERAK 



2. El gigante egoísta 
 
 

OSCAR WILDE 
Cuentos, Oscar Wilde 

Aguilar, 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bazen behin oso lorategi ederra zuen 

erraldoi bat. Bidaiatzen ari zen bitartean, 

haurrak lorategian sartu ziren jolastera, eta 

zoriontsuak ziren bertan. Baina erraldoia itzuli 

egin zen, eta, haurrak lorategian topatu 

zituenean, ikaragarri haserretu zen. Handik 

bota, eta harresi bat eraiki zuen lorategiaren 

inguruan, berriz sar ez zitezen. Udaberria 

izugarri atsekabetu zen, haurrak ez 

zeudelako, eta alde egin zuen lorategitik. 

Lorategia hartu zuten, orduan, izotzak, 

elurrak, haizeak eta kazkabarrak. Haurrek ez 

zuten non jolastu, baina egun batean arrail 

bat ikusi zuten harresian, eta lorategian sartu 

ziren. Udaberria itzuli egin zen. Loreak eta 

txoriak itzuli ziren berriz zuhaitzen adarretara. 

Orduan, erraldoiak ulertu zuen udaberria 

ezinezkoa dela haurrik gabe, eta harresia 

eraistea erabaki zuen, haurrek nahi 

zutenean jolas zitezen lorategian. 

     GOGOETA  

Mendebaldeko gizartea lorategi ideala da, 

eta bertan bizi nahi dute indarkeria edo 

pobrezia jasaten duten tokietako pertsona 

ugarik. Hala ere, bere lurraldera sartzeko 

aukera ematen ez duen erraldoiaren gisa 

jokatzen du gizarte horrek. Jarrera horren 

ondorioz, gizarte itxia txirotu eta narriatu 

egiten da. Baina ez da jasangarria, harresiko 

«arrailetatik» pertsona anitz sartzen baitira, 

beharrak edo aldatzeko nahiak bultzatuta. 

Mugen eta migrazioaren inguruan sortzen 

den indarkeriaren ondorioz, giza eskubideak 

oso modu larrian urratzen dira egoera 

askotan. Eta, besteak beste, modu horretan 

sistema patriarkalak mugak jartzen dizkio 

bizitzari, bizitzaren adierazpenari eta 

aitorpen askeei (haurtzaroari, sexu-

aniztasunari, desgaitasun funtzionalari eta 

abarri). Pertsona ezezagunak zaintzea, 

abegitasunean irudikatua, baldintza bat da 

berdintasunean oinarritutako eta herritar 

globalez osatutako gizarte bidezkoak 

betetzeko. 

 

 

Nola sentitzen da erraldoia haurrak bere 

lorategira jolastera sartu ziren lehenengo 

aldian? Zergatik botatzen ditu? Zergatik ez 

da negua baino bizi lorategian? Zure ustez, 

zergatik erabakitzen du erraldoiak berak 

eraiki duen harresia eraistea? Nola sentitzen 

da horren ostean? Eta nola sentitzen dira 

haurrak harekin? 

Zer gertatzen da harresiekin gure munduan? 

Nork eraikitzen ditu, eta zertarako? 

Zeri edo nori jartzen zaizkie harresiak? Eraits 

daitezke? 

ISTORIOA 
GALDERAK 



3. Errauskine 

GRIMM ANAIAK 

R. Steiner argitaletxea, 2015 

landatu zuen (bertan hurrondo bat hazi, eta 

usoak pausatu egiten dira; usoek Errauskineri 

entzun, eta eskatzen duena ekartzen diote 

beti). Kasu guztietan, ama-sinboloak dira 

(amaren erreferentziaren alde positiboa 

hartzeko formak). 

 

 

 
 

 GOGOETA  

 

 

Giza familia berekoak badira ere, pertsona 

askok beste batzuentzat egiten dute lan,  

gutxiagotasun-, esplotazio- edo esklabotza-

balditzetan; etxeko lanak eta beste batzuek 

egiten ez dituzten zaintzak betetzen dituzte. 

Etxeko lana prekarietatean eta eskubiderik 

gabe egiten da, eta ez dago laguntza 

magikorik egoera horretatik irteteko. 

Munduko leku askotan, familiek neskatoei 

ematen diete etxeko lanen gaineko ardura, 

eta neskek ez dute aukerarik beren bizitzei 

buruz erabakitzeko. 
 

 

 

 

 

Bazen behin ama galdu zuen neskato 

umezurtz bat. Aita berriz ezkondu zen, 

emakume alargun batekin, eta bi alabekin 

etorri zen bizitzera etxera. Hiruen 

familiarentzako lan egitera behartu zuten 

lehen alaba; gutxietsi eta baztertu egiten 

zuten, gainera. Neskatoak egiten zituen 

etxeko zeregin guztiak; ez zeukan lo egiteko 

tokirik; beti zegoen nekatuta eta zikin. 

Horregatik, Errauskine deitzen zioten. Ez zituen 

familiako gainerako kideen eskubide berak 

(irten, denbora librea izan, erabakiak hartu, 

dantzaz gozatu…). Hori oso mingarria zen, 

bere familiako pertsonak oso gaizki portatzen 

baitziren berarekin. Halere, aurrera egiteko 

modua aurkitu zuen. 

Perrault-en bertsioan, amabitxiaren bidez 

irudikatzen da egoerari aurre egiteko laguntza. 

Grimm anaien bertsioan, ordea, aitak 

ekarritako hurrondo-makila baten bidez. 

Neskatoak amaren hilobian  

 

Zer sentitzen du Errauskinek bere 

familiarekiko, bereziki, bere aitarekiko? 

Zergatik aritzen dira ezberdin harekin? Zerk 

ematen dio indarra aurrera egiteko? 

Erreferentziazko zer figuratan bilatzen du 

laguntza? Nola gainditzen ditu zailtasunak? 

Zure ustez, nola sentitzen dira ahizpaordeak 

harekin? 

Ba al dago jenderik munduan Errauskineren 

baldintza antzekoetan bizi denik? Gizonak 

dira ala emakumeak? Zer behar dute 

pertsona horiek egoera horretatik irteteko? 

Amaordeen kasuan bezala, aurkitu al duzu 

beste ipuinik emakumeen maltzurkeriari 

arreta ematen dionik? Kasu horietan, ipuin 

honetan aitarekin gertatzen den bezala, 

gizonen erantzukizuna ahaztu ohi da? 

ISTORIOA GALDERAK 



4. La mujer sin manos 
 

 

CIEN CUENTOS POPULARES ESPAÑOLES 
«La niña sin brazos» 

Biblioteca de cuentos maravillosos, 1992 

 GOGOETA  

 

 

 

 

Neskato gazte bati eskuak moztu zizkioten 

haren aitak eta deabruak egin zuten itun 

gaizto baten ondorioz (alabaren truke, 

deabruak txirotasunetik atera zuen aita; 

baina alabak bedeinkazio baten babesa 

zuen, eta deabruak ezin izan zuen eraman. 

Mendekuz, eskuak moztu zizkion). Neskatoak 

aurrera egin zuen: ezkondu, eta bi seme-

alaba izan zituen. Baina bere amaginarreba 

bekaiztiak senarrarekin bizi zen etxetik bota 

zuen.  Mundura irten zen bakarrik, lepoan 

zeramatzan bi aneketan haurtxoak 

zeramatzala. Haurtxoak egarri ziren; beraz, 

erreka batean makurtu zen haurtxoei edaten 

emateko. Haurtxoak uretara erori ziren. Ama 

haiek salbatzen saiatu zen, eta, orduan, 

eskuak hazi zitzaizkion berriz. Ipuin horren 

bertsio ugari dago, baina denek egiten dute 

bat neskatoaren mutilazio gaiztoan, eta, 

denetan haurtxo biak bere ardurapean 

zituen, babesik gabe zegoen eta zaurgarria 

zen. 

 

Nola galtzen ditu eskuak neskatoak? Zer egin 

dezake eskurik gabe eta bi haur txikirekin? Zer 

gertatuko zaio errekan ura edateko makurtzen 

bada? Nola lagundu ahal zaio? Zer esan 

nahi du gaur egun «eskurik gabe egoteak»? 

Emakumerik al dago munduan antzeko 

egoeran? Badute laguntzarik? Nork lagundu 

behar die? 

Ipuin herrikoietan inoiz ikusi duzu 

emakumeen gaiztakeria nabarmentzen 

dela, amaginarrebarena kasu? Ipuin 

horietan, gizonen erantzukizuna ezkutatu ohi 

da, kasu honetan, esaterako, senarrarena? 

ISTORIOA GALDERAK 

Emakume gazte bat oso barne- eta kanpo-

baliabide mugatuak izan ditzake, familia-

jatorria eta inguruko desberdintasun-

baldintzak direla medio. Muga horiek oso 

gogorrak izan daitezke haurrak haztean eta 

zaintzean. Hala ere, zaintza egin behar duten 

pertsona askok baliabideak aurkitzen dituzte 

kosta ahala kosta, beren ahaleginari eta 

ardurari esker. Gizarte gisa, zaintzarako 

baliabideak eman behar ditugu, ozta-ozta 

edo gizabanakoen borondateari esker 

eskuratu ez daitezen, zaintza pertsona guztien 

eskubidea eta beharra baita. 
 

 

 

 



5. La madre que amamanta por la noche 
 
 

 

«Los tres enanitos del bosque» 

Todos los cuentos de los hermanos Grimm 

Rudolf Steiner argitaletxea, 2015 

 
 GOGOETA  

 

Gaur egun, emakume asko baldintza 

zailetan dira ama, denbora asko ematen 

dute lanean, eta ia ez dute tarterik 

haurtxoak zaintzeko. Egoera hori are 

gogorragoa da beste herrialde batzuetara 

migratu eta seme-alabak familiarren kargura 

uzten dituzten emakumeentzat. Emakume 

askori heldu bihurtzeko prozesuak proba zail 

ugari dakarzkie (prestakuntza, 

independentzia, abusuzko harremanetatik 

babestea, etab.). Helduak direnean, lan-

sistemaren edo «amaorde» bizimoduaren 

presioa jasaten dute, eta horrek ez die 

zaintza-baldintzei laguntzen (familia- edo 

gizarte-sarerik eza, lan-ordutegiak eta lan-

baldintzak, jardunaldi bikoitza, distantziak, 

etab.).  Hala ere, indarra ateratzen dute 

ezbeharraren erdian beren seme-alabei 

bularra emateko, laguntzeko eta hazteko. 
 

 
 

 

Bazen behin neskato langile eta eskuzabal bat. 

Haren amaordeak inbidia sakona zion. 

Amaordeak jarri zizkion proba zail batzuk 

gainditu ondoren, errege batekin ezkondu zen 

neskatoa, eta seme bat izan zuen. Amaorde 

bekaiztiak ibaira bota zuen neska, ahate bihur 

zedin. Baina sorgindutako ama gauero 

itzultzen zen  semearen logelara, giza forma 

berreskuratuta. Bularra ematen zion, ohea 

harrotzen zion, laztandu egiten zuen, eta 

hurrengo gauera arte desagertzen zen, ahate 

bihurtuta berriz.   

Zure ustez, nola sentitzen zen ama sorgindua 

egunean zehar? Eta bere haurra berriz 

ikusten zuenean? Eta nola sentitzen da 

haurtxoa ama gabe? Zergatik itzultzen da 

ama gauero? 

Zer oztopo dute gaur egungo amek haurrak 

hazteko? Nola alda litezke oztopo horiek? Eta 

munduko beste tokietan, zer gertatzen da 

gai horri dagokionez? 

Ba al dago gizonen erantzunkidetasunik? 

Eta gobernuenik? 

Aurkitu al duzu beste ipuin herrikoirik 

gaiztakeria pertsonaia femeninoetan 

irudikatzen dutenik, esaterako, 

amaordeetan? Zergatik gertatzen da hori? 

ISTORIOA GALDERAK 



6. El peral de la tía miseria 

A. RODRÍGUEZ ALMODÓVAR 
Cuentos al amor de la lumbre, I. bol. 
Anaya, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorigaiztoko emakume txiro batek, izeba 

Miseriak, udareondo bat baino ez zuen. 

Gau batean, atzerritar bat hartu zuen 

etxean. Abegitsua izan zenez, atzerritarrak 

desio bat eman zion; eta emakumeak 

orduan eskatu zuen udareondora igotzen 

zena baimenik gabe handik ezin jaistea. 

Heriotza bere etxean agertu zenean, izeba 

Miseriak udareondora igoarazi zuen. 

Heriotza ezin zen handik jaitsi; beraz, ez zen 

inor hiltzen. Mundua nahaste-borraste 

bihurtu zen; pertsona asko sufritzen ari ziren 

eta ez ziren hiltzen; dena zegoen 

desorekatuta. Azkenean, izeba Miseria 

konbentzitu zuten heriotzari jaisten utz 

ziezaion, baina baldintza bat jarri zuen: 

heriotzari hiru aldiz dei egin arte, heriotzak ez 

zuen izeba Miseria hilko. Eta horregatik dago 

miseria munduan zehar hedatuta oraindik. 

Bete egin behar dira bizitzaren eta 

zaintzaren orekarako prozesuak; bizitza eta 

heriotza ezinbesteko ziklo baten parte dira. 

Batzuetan, gizakiok uste dugu horiek aintzat 

hartu gabe bizi gaitezkeela, edo kontrola 

ditzakegula, baina ameskeria besterik ez da. 

Mugarik ezak nahaste-borrastea, 

osasungarritasun-gabezia eta mehatxua 

dakartza, izaki bizidunak ezin baitira betiko 

hazi; ondorioz, sistema ekonomikoak ere ez 

(naturaren bidez sortutakotik abiatuta hazten 

direlako). Hau da, ezin dugu natura gune 

guztietan eraiki, objektu birzikla ezinak 

etengabe ekoitzi (zaborrean itoko gara), 

atsedenik gabe lanik egin, etengabe 

konektatuta egon, ezta betiko bizi ere.  

Horrela, bizitza oso narriatze-baldintza 

txarretan amaitu beharra oso mingarria izan 

daiteke egoera hori jasan behar duten 

pertsonentzat eta beren familientzat. 

Bizitza zaintzeko, garrantzitsua da ulertzea 

eta onartzea mugatua dela eta izaki 

bakoitzak bere amaiera duela. Heriotza 

onartu beharra dugu; aitzitik, ezin dugu 

kontrolatu. Bizitzaren amaiera, ordea, zaindu 

ahal dugu, baldintza duinetan hil gaitezen. 

Heriotza beharrezkoa da; miseria, berriz, ez. 
 
 

 
Zergatik ez dio izeba Miseriak 

udareondotik jaisten utzi nahi heriotzari? 

Zelan daramatzate gainerako izaki bizidunek 

heriotzaren gaineko kontrol horren ondorioak? 

Zergatik eskatzen diote izeba Miserari jaisten 

uzteko heriotzari? Zer gertatuko litzateke 

miseria hilko balitz? Zer gertatuko litzateke 

munduan heriotzarik ez balego? Kontrola 

daiteke heriotza? 

Zer gertatzen da, heriotza-prozesua 

mingarria edo zorigaiztokoa bada? Nola 

zaintzen dugu gizakiok bizitzaren amaiera? 

Eraman dezakegu bizitzaren amaiera 

arduraz eta errespetuz? Zure ustez, zergatik 

dago miseria munduan? 

ISTORIOA 

GOGOETA 

GALDERAK 



7. Madre nieve 

«Madre Nieve» 

Todos los cuentos de los hermanos Grimm 

R. Steiner argitaletxea, 2015 

Handik joateko atea gurutzatu zuenean, 

urrezko euriz busti zen. Haren ahizpaordeak 

sari bera jaso nahi izan zuen, eta putzuaren 

hondora bota zuen bere burua. Baina ez 

zegoen prest ogiak ateratzeko eta 

sagarrondoa eta edredoia astintzeko. Ama 

Elurren etxean egon zen denbora batez, 

ezer egin gabe. Etxera itzuli zenean, arrain-

euriz busti, eta ezin izan zuen inoiz gainetik 

kendu. 

 

     GOGOETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazen behin emakume alargun bat. Bi alaba 

zituen: bat berea, eta bestea alabaordea. 

Amak alaba mimatzen zuen, eta, 

alabaordeari, ordea, zeregin txarrenak 

agindu, eta gaizki tratatzen zuen. Egun 

batean, alabaordea putzu baten hondora 

erori zen. Toki eder batera iritsi zen, eta 

laguntza eskatu zioten labe batean erretzen 

ari ziren ogi batzuek eta sagarrez beteriko 

sagarrondo batek («atera gaitzazu 

hemendik», ari ziren oihuka ogiak; eta 

«astindu nazazu, mesedez, sagarrek pisu 

handia dute», zioen sagarrondoak). 

Neskatoak ogiak atera zituen labetik; 

zuhaitza astindu zuen, sagarrak eror zitezen, 

eta hortz izugarriak zituen andre zahar arraro 

baten etxera iritsi zen. «Ez ikaratu, Ama Elur 

naiz», esan zion. Goxo hartu zuen, eta etxeko 

zereginekin laguntzeko eskatu zion (batez 

ere, edredoia astintzen; astintzean, lumek 

hegan egin zuten, eta, horren eraginez, 

elurra egiten zuen munduan). Neskatoak 

andre zaharrarentzat lan egin zuen, eta, 

denbora-tarte baten ostean, etxera itzuli 

nahi izan zuen. Arimaren goi-maila irudikatzen 

duen urrezko bainu batekin saritzen dute 

neskatoa, gai delako naturari (Ama Elurri) 

laguntzeko eta  itxuraz ziztrinenak baina egiatan 

bizitzaren mantenua bermatzen duten 

zereginak egiteko, iraunkortasunez jokatu eta 

jarrera ulerkorra duelako. Garrantzirik eta 

duintasunik gabekotzat jo eta zereginak 

gutxiesten dituenak, ordea, ezin du 

eboluzionatu, eta atzera egiten du haren 

heltze-prozesuan. Gai hori hainbat ipuinetan 

agertzen da, eta honetan, zehazki, etxeko 

zereginekin lotuta dago: kozinatzea, uzta 

biltzea eta garbitzea oinarrizko zereginak dira, 

bizitzak egoki egin dezan aurrera, eta gure 

hazkuntza- eta heltze-prozesuaren parte da 

horien ardura hartzea eta betetzea. Zeregin 

horiek gutxietsi eta beren gaineko ardurarik 

hartzen ez duten pertsonek («ahizpa alferrek») 

beren hazkuntzaren zati bat galtzen dute, 

autonomia gutxiago izaten dute, eta zaintzak 

behar izaten dituzte, beti beharko baitute beste 

norbaitek haientzat lan egitea. 

 

Beldurra sentitzen badu ere, zergatik egiten 

du neskatoak sagarrondoak, labeak eta 

andre zaharrak eskatzen diotena? Zer 

irudikatzen du urreak? Zure ustez, zergatik 

jaisten da ahizpa alferra putzuaren hondora, 

eskatzen zaiona betetzeko prest ez 

badago? Nor da Ama Elur? 

Ba al dago «ahizpa alferrik» munduan? 

Zer gertatuko zaie? 

Nork astintzen du edredoia munduan? Zergatik 

astintzen du ia beti emakume batek? 

Aurkitu al duzu beste ipuin herrikoirik 

pertsonaia femeninoetan gaiztakeria 

irudikatzen duenik, amaordeetan esaterako? 

Zergatik gertatzen da hori? 

ISTORIOA 

GALDERAK 



8. Las 3 hilanderas 

A. RODRÍGUEZ ALMODÓVAR «La 

niña que no sabía hilar» Cuentos 

al amor de la lumbre, I. bol.  

Anaya, 1983. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazen behin iruten ikasi ez zuen neskato bat. 

Amonak erregearen jauregira eraman 

zuen, eta erregeak, proba moduan, gela 

oso bat lihoz iruteko agindu zion.  Lortzen 

bazuen, printzearekin ezkonduko zen. 

Neskatoa etsita zegoen, ez zekielako nola 

egin. Orduan, hiru sorgin iritsi ziren, eta 

neskatoari esan zioten eginkizuna beteko 

zutela ezkontzara haren izeba gisa 

gonbidatzen bazituen. Haietako bat 

besomotza zen, besteak ezpain erraldoi bat 

zuen, eta hirugarrenak oin handi-handia eta 

desitxuratua zuen. Ezkontzaren egunean, 

itxuragabetasun haien inguruan galdetu 

zien printzeak, eta irutearen ondorioa zela 

erantzun zioten. Ikaratuta, emazte gazteak 

ez zuela inoiz irungo erabaki zuen. 

 
 

     GOGOETA  

Etxeko lanak emakumeei egokitu zaizkie 
tradizionalki, eta ezin dira bat-batean egin. 
Aurrez ikasi beharra dago; belaunaldi batetik 
bestera irakasten da. Jakintza hori gabe ezin 
diogu aurre egin helduen bizitzari. Hala ere, lan 
horiek neke eta narriadura handia sor 
diezaiokete gure osasunari. Zereginak denon 
erantzukizuna izan behar dira, eta hezkuntza-, 
justizia- eta osasun-kontua dira. Klase 
pribilegiatuetako emakumeek aukera izan 
dute zaintza-lanak eskuordetzeko, arrazoi 
estetikoak zirela medio (beren burua ez 
«hondatzeko»: hala, inudeek, sukaldariek, 
ikuzleek eta garbitzaileek beren gain hartu 
dituzte zeregin nekagarriak eta, maila 
desberdin horretan arituz, mesede egin diote 
emakume aberatsek beren burua zaintzeari). 
Baina printzearen ikuspegitik haratago joan 
behar gara. Nork bere burua zaintzeko 
eskubidea dimentsio estetikotik haratago 
doa, eta pertsona guztiek dute eskubide 
hori, beren maila zeinahi ere den. 
Ezinbestekoa da fisikoki eta psikikoki 
nekagarriak diren etxeko lanez arduratzen 
diren pertsonak zaintzea, zeregin horiek 
betetzen jarrai dezaten. Horrek esan nahi du 
bermatu egin behar direla zereginak partekatu 
eta etxeko lanetan aritzen diren pertsonen lan-
eskubideak. Hau da, zaintzaren funtsezko gaia 
da, indibiduala eta gertuko nahiz urruneko 
pertsonena. 

Bestalde, inori ez zaio eskatu behar ikasi ez 
duena egiteko. Zaintzen ikastea gizonen eta 
emakumeen erantzukizuna da, eta ez da 
meritua edo balioa erakusteko kontua, 
baizik eta bizitzari jarraitasuna emateko 
beharra. Ezinbestekoak dira helduen 
bizitzarako  «Iruten» jakitea, eguneroko gaiak 
konpontzen jakitea, bizirik mantentzen 
gaituena kudeatzen jakitea. Eta bakoitzak 
berea bilatu behar du. 

 

 

 

 
 

Zure ustez, nola sentitu zen neskatoa zeregin 
ezinezkoa egiteko eskatu ziotenean? Eta 
laguntza jaso zuenean? Zure iritziz, zergatik 
jarri zioten proba hori? Neskatoak berak 
erabaki beharrean, zergatik erabakitzen du 
printzeak ez duela neskatoak irun behar? 
Printzeek ez dute iruten ikasi behar? 

Zure inguruan ikusi al duzu emakumeen 
osasunaz baino haien estetikaz gehiago 
arduratzen den gizonik? 

ISTORIOA 

GALDERAK 



9. La manta del abuelo 
 

 

J. y W. GRIMM 
«El abuelo y el nieto» 

Cuentos de niños y del 

hogar, Anaya, 1985. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizon batek aita zuen etxean, zaharra, erdi 

itsua, erdi gorra eta erdi herrena. Agureak 

jaten zuenean, nazka ematen zien besteei, 

janaria ahotik erortzen zitzaiolako. Horregatik, 

bazter batera bidali zuten bakarrik jatera.  

Txiroak ziren, eta ia ez zuten agurea 

mantentzeko adina diru. Egun batean, aitak 

erabaki zuen agureak ezin zuela haiekin 

bizitzen jarraitu, zama bat baitzen. 

Ganbarara bidali zuen semea, tapakia 

hartu, eta aitonari eman ziezaion, etxetik 

alde egin behar zuen eta. Semea 

ganbarara igo zen, eta denbora luze eman 

zuen han goian. Aitak deitu egin zion: «Zer ari 

zara?» Semeak erantzun zuen: «Aita, tapakia 

erdibitzen ari naiz, etxetik botatzen 

zaitudanean tapaki bat izan dezazun». Aita 

hunkitu egin zen, eta baimena eman zion 

aitonari haiekin bizitzen jarraitzeko. 

 
     GOGOETA  

 
Gizarte garaikidean, pertsona nagusiak 

zaintzea familiatik kanpoko pertsonei edo 

instituzioei eskuordetzen zaie, zama 

bihurtzen direlako familiako gainerako 

kideentzat nagusi antzuak, narriatuak, 

mendekoak edo gaixoak; izan ere, senideak 

eginkizun emankorretan okupatuta daude. 

Egoera horren ondorioz, harremanak 

pobretu egiten dira familian, eta galdu 

egiten  dira pertsona nagusiek familiari eta 

gizarteari irakatsi ahal dizkieten jakintzak eta 

esperientziak. Zaintzek beheranzko norabidea 

jarraitzen dute (nagusiek zaintzen dituzte 

txikiak), harik eta une jakin batean zaurgarriak 

izan eta narriatuta egoteagatik nagusiek 

gazteen zaintzak behar izan arte.  Orduan, 

zaintzen zorraren noranzkoa aldatu egiten 

da. 
 

 

 
 

 

Zergatik mozten du haurrak tapakia? 

Zure ustez, zer pentsatzen du eta zer sentitzen 

du aitak hori dakienean? Eta aitonak? Zergatik 

erabakitzen du aitak etxean jarrai dezakeela 

aitonak? Zer egiten dute familiek aitona-

amonekin? Nola hobetu daiteke pertsona 

nagusien bizia gure gizartean? 

ISTORIOA GALDERAK 



10. El clan del oso 
 

Cuentos iroqueses 

«El regalo del gran espíritu» 

Miraguano ediciones, 

Madrid, 1981 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agure eskale bat herrixka batetik igaro zen, 

eta aterpea eskatu zuen. Herriko klan 

guztietatik, hartzaren klaneko emakume 

nagusi batek hartu zuen. Jaten eman zion, 

eta lo egiteko ohe beroa eskaini zion. 

Hurrengo egunean, agurea gaixotu egin 

zen, eta emakumeari eskatu zion belar 

sendagarri jakin batzuk ekartzeko. Belarrak 

nola prestatu irakatsi zion. Egun askotan 

agureak hainbat gaixotasun izan zituen, eta, 

senda zedin, beti belar-mota jakin bat 

jasotzeko eta prestatzeko eskatzen zion 

emakumeari. Horrela, medikuntzaren artea 

irakatsi zion, eta betiko geratu zen hartzaren 

klanaren esku, klan horrek hartu baitzuen 

agurea. 

 
     GOGOETA  

 

Kondaira hori Amerikako jatorrizko biztanleena 

da, eta elkarrekikotasuna irudikatzen du: 

zaintzarekin erantzuteak (agure eskalearen 

beharra) zaintza sortuko du (sendatzeko 

ezagutza). Kasu horretan, zaintzeko 

errespetuzko modua aurkezten da, naturarekin 

bat eginez: osasuna eta sendatzea lotuta 

daude mundu naturalarekin. Zaintzeko behar 

dena eskaintzen digu naturak, eta zaintzak 

jasotzeko ere bai. Pertsonok, gizonek eta 

emakumeek, zaintza eman eta jasotzen dugu. 

Elkarrekikotasun horren berri duten pertsonak 

edo taldeak sendatzaileak izan daitezke 

besteentzat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zergatik ez zuten beste klanek agurea hartu 

beren etxeetan? Zergatik hartu zuen 

hartzaren taldeko emakumeak? Nola irakatsi 

zion agureak sendatzen? 

Nork jarduten du medikuntzan munduan? 

Zer eskatzen zaie jardun horretarako? Gizonak 

dira ala emakumeak? Nola ikasi dute? Nola 

ikas dezakegu geure burua eta besteena 

zaintzen? 

ISTORIOA GALDERAK 



11. La muerte del señor piojo 
 

 

A.C. HERREROS 
«La muerte del señor Piojo» 

Cuentos populares de la madre muerte 

Siruela, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkarrekin ezkondu ziren zorri bat eta arkakuso 

bat, eta, behin, afaltzeko zopa prestatzen ari 

zirela, zorria lapikora erori, eta ito egin zen. 

Arkakusotxoa oso triste zegoen, eta negarrez 

hasi zen. Haren tristura animalia batetik 

bestera igaro zen. Tristura horren ondorioz, 

txoriek lumak galdu zituzten, zuhaitzak hostoak, 

erreka lehortu egin zen, neskameak pegarrak 

hautsi zituen, emakume laborariak platerkada 

bat gari bota zuen buruaren gainetik, gizon 

laborariak burua hautsi zuen, jakitunak bizarra 

erauzi zuen, eta haurrak korrika irten ziren 

ikastetxetik arkakuso alarguna kontsolatzeko 

besarkatzera. 

 
     GOGOETA  
Ipuin zahar hori doluaren prozesua 

adierazten duten zeinuei eta ekintzei 

buruzkoa da, eta haren bertsio ugari daude. 

Horietan, pertsonaiek mina bideratzeko eta 

kontsolamendua jakinarazteko ekintzak 

egiten dituzte, galeraren minak eraginda. 

Ikusarazten digute heriotzak bizitza eteten 

duela eta inpaktua duela komunitatean, 

pertsonok bata besteari eragiten diogulako. 

Oso zaintza-mota garrantzitsua da doluan 

mina adieraztea, eta garai hori igarotzen ari 

direnak laguntzea. Denok egin beharko 

dugu dolurik noizbait gure bizitzan, maite 

ditugun zenbait pertsonaren heriotza ikusiko 

baitugu. 
 

 

 

 

 

 

 
Zure ustez, zer sentitu du zorriak senarra 

galdu duenean? Eta beste izakiek egin 

dutena ikusi duenean? Zergatik egiten 

dituzte gauza horiek? Zure aburuz, nola 

sentitu da zorria haurrak iritsi direnean? Ikusi 

duzu zure inguruan pertsonarik doluan? Zer 

gertatzen zaie norbait hil zaienean? Nola 

egon gaitezke haiekin? 

ISTORIOA 

GALDERAK 



12. Peter eta 
Wendy 

Baina egun batean etxera itzultzea erabaki 

zuen, bere amak zaindu zezan. Denbora 

pasa ahala, hazi egin zen, emakume bihurtu, 

eta alaba bat izan zuen. Peter-ek haurra 

izaten jarraitu zuen, eta Wendy-ren alaba 

bilatu zuen, bere ama izatera jolas zedin. 

J.M. BARRIE 
Peter Pan 

Cátedra, 

2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     GOGOETA  

 
Patriarkatuaren irakaskuntzaren ondorioz, 

gizonak ez dira zaintzez arduratzen, eta 

bidegabe eskuordetzen dizkiete 

emakumeei. Hortaz, ez dute ikasten 

autonomoak izaten, eta beti behar dute 

emakume batek haien zaintza bere gain 

hartzea. Horrela, zaintzen zor etengabea 

sortzen da, haiek beren gain hartzen ez 

badituzte, hurrengo belaunaldietako 

emakumeek jarraituko dute beren zerbitzura 

egoten. Emakumeak heltzen eta hazten dira 

zaintza-lanak betez, baina zeregin horiek 

gizonen abenturek (sozialek, politikoek edo 

lanekoek) baino balio sozial txikiagoa dute. 

Wendy-ren kasuan, desberdintasun hori oso 

argia da: hark josi egiten du, arauak jartzen 

ditu etxean, ipuinak kontatzen ditu, eta 

denek aitortzen eta hartzen dute amatzat. 

Baina zaintza hori bilatzen badute ere 

(piratek ere nahiko zuten Wendy ama 

izatea), ez dute ikasteko bilatzen: haientzako 

lan egitea nahi dute, trukean ezer eman 

gabe (gainerako pertsonaiak mutilak dira, 

Tiger Lily izan ezik – indiar gudari bat da-, eta 

pentsatzen dute ez dutela ikasi behar; 

abentura baino ez dute nahi, eta abenturarik 

handiena hiltzea da), 

Hazi nahi ez zuen mutiko bat zen Peter Pan, 

eta gurasoen etxetik ihes egin zuen, Sekula 

Betiko lurraldera joateko. Bertan abentura 

fantastikoak bizitzen zituen haur galduekin. 

Haur horiek, txikitxoak zirenean,  haur-kotxetik 

erori ziren, eta Sekula Betiko lurraldean ama 

zer zen ahaztu zuten.  Peter-ek Wendy 

izeneko neskato bat konbentzitu zuen, 

harekin joan zedin Sekula Betiko lurraldera, 

haren ama izateko jolastera. Wendy-k jolasa 

onartu zuen. eta harekin eta bere bi neba 

txikiekin hegan egin zuen Sekula Betiko irlara. 

Peter zaintzen zuen han, eta bere bi nebak 

eta haur galduak ere bai, denak mutilak. Josi 

egiten zuen, etxea garbitzen zuen, ipuinak 

kontatzen zizkien gauez, eta sendatu egiten 

zituen, gaixo zeudenean edo abenturetan 

zauriak egiten zituztenean.  

 
 

 

Zer espero dute Wendy-rengandik ipuin 

horretako pertsonaiek? Zergatik ez ditu 

besteak zaintzen haietako inork? 

Garrantzitsuagoa da abenturetan ibiltzea 

zaintzea baino? Aukera du Wendy-k besteak 

bezala dibertitzeko? Nesken kontua da 

zaintzea? Posible da haztea eta heltzea 

zaintzen zereginez arduratu gabe? 

Zergatik arduratu dira zaintzez nagusiki 

emakumeak? 

Zer egin dezakegu hori aldatzeko? 

ISTORIOA 

GALDERAK 



13. La gallina de los huevos de oro 
 
 

F. A. STEEL 
«Las habichuelas mágicas» 

Cuentos populares ingleses 

Valdemar, 2007. 

 

 GOGOETA  

 

 

 

Halaxe, gizakiok geure «urrezko arrautzen 

oiloa» dugu naturan, hau da, itxuraz 

bukaezinak diren ondasunek eusten diote 

gure bizitzari. Baina, grina ustiatzaileen eta 

oso azkar ustiatzearen ondorioz, Lurraren 

«sabela pitzatu» egin dugu, bertako 

baliabide naturalak azkar ateratzeko. Eta 

orain «oiloa hiltzeko» zorian gaude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegia herrikoi hori jaso zuen Esopok, eta 

bertsoz idatzi zuen F. Samaniegok 

gaztelaniazko bertsioan. Irudi sinple batekin 

jasotzen du zekenkeriak osatzen duen 

kontraesana. Gizon batek oilo bat zuen. 

Behin harrituta geratu zen, oiloa urrezko 

arrautzak jartzen ari zela ikusi zuelako. 

Hasieran, oso pozik zegoen haren 

ondasunagatik, baina, denborak aurrera 

egin ahal, oiloa irekitzea erabaki zuen, 

sekretua ezagutzeko. Oiloarekin batera hil 

zen haren ondasuna. Urrezko arrautzen oiloa 

«Las habichuelas mágicas» (babarrun 

magikoak) ipuinean ere agertzen da, 

erraldoiak duen altxor gisa, abenturan zehar 

haurrak eskuratzen duena. 

 

Baliabide naturalak ustiatzen dituzten zer 

gauza egiten dugu (hemen eta munduko 

beste toki batzuetan)? Zer egin dezakegu 

planeta gehiago errespetatzeko? Ulertzen 

dugu baliabide naturalak dohain bat direla? 

Ez, ordea, gizakion jabetza. Zer egin 

genezake pertsonok naturarekin harmonian 

bizitzeko? 

. 
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14. Edurnezuri 

«Edurnezuri» 

Todos los cuentos de los hermanos 
Grimm. 

R. Steriner argitaletxea, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipuin ezagun honetan, ama batek alaba 

jazartzen du, bekaizkeriak jota. Neskatoak 

etxetik ihes egiten du, basoan babesten da, 

eta gizon talde batek harrera egiten dio 

(bertsio gehienetan, «ipotxak» dira, tamaina 

txikiko izaki fantastikoak, lurraren barnetik 

altxorrak ateratzen dituztenak; bertsio 

literario batean, soldaduak dira).  Haien 

etxean, etxeko lanez arduratzen ikasten du 

Edurnezurik, eta, horrela, bere barneko 

arazoak konpontzen ditu (trauma sendatzen 

du). Bakarrik horren ostean (bere barrena 

sendotzen duen hazkuntza) egin diezaioke 

aurre jatorrizko gatazkari, alegia, bere 

amarekin/amaordearekin duen harremanari 

(opari pozoituen bidez, amaordearen 

sedukzio hirukoitzaren sekuentzia). 

 

     GOGOETA 

 

Kritika feministak irakasten digunez, rolen 

banaketa sexistaren eredu argia da babes 

truke Edurnezuri etxeko lanez arduratzea. 

Ikuspegi interesgarri horrez gain, esan 

dezakegu zeregin horien bidez Edurnezurik 

(haur mimatu, edo, gutxienez, zerbitzua izan 

duen haurra izan zen, bizitza pribilegiatua 

zuena) harremana sortzen duela lanarekin, 

gauzak bere kabuz egiteko aukerarekin eta 

besteei eskaintzearekin, eta horixe da bere 

sendagaia. Basoko etxe batean babesa 

hartzea eta antolaketa- eta garbiketa-lanak 

egitea familiarekin esperientzia traumatikoa 

izan eta gero indarberritzeko (kasu honetan, 

heriotza-mehatxua eta etxetik ihes egitea 

edo botatzea), barrena antolatzeko eta 

helduen bizitzarako prestatzeko prozesua 

nola garatzen den adierazteko sinboloa izan 

ohi da ipuinetan. Egoera delikatu horretan 

zaintzen beharra babesteko beste sinbolo 

interesgarri bat da, halaber, langile izatea 

bereizgarri duten eta errespetuzko 

tratamendua ematen dioten gizonekin bizitzea 

(ez dira hautagai sexualak): Edurnezuri 

indarberritzen da gizon langileekin biziz eta lan 

egiten ikasiz. Etxeko lanak gizon horiek egiten 

zituzten aurrez (etxea ez zegoen antolatu 

gabe edo zikin, Edurnezuri iristen denean), 

eta, bertan dagoen bitartean, negoziazioren 

barruan egiten diote proposamen hori. Hala, 

irudi horretatik, zer interesatzen zaigu 

zaintzen pedagogiarako? Etxeko lanez 

arduratzea ikaskuntza dela eta oreka 

psikikoari, hazkuntza osasuntsuari eta 

helduek bizitzarekin duten harremanari 

laguntzen diela, ipuinean zereginen 

banaketa bidezkoa ez bada ere. 
 
 

 
Zer ikasten du Edurnezurik basoko etxean? 

Zure ustez, nola laguntzen dio horrek 

sendatzen, eta zertaz ari da bere burua 

sendatzen? Zure ustez, lurraren barnetik 

altxorrak ateratzen ere irakatsi behar diote 

ipotxek? Onuragarria da pertsona 

guztientzat etxeko lanak egiten ikastea? 

Munduan, nori irakasten zaio hori? 

Zergatik izan dute nagusiki emakumeek 

zaintza-lanak egiteko ardura? 

Zer egin dezakegu hori aldatzeko? 

ISTORIOA 
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15. Kupti eta Imaini. 
 

 

M. SAYALERO 
«Kupti eta Imaini» 

Los cuentos que nunca nos contaron 

Nube de Tinta, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazen behin errege bat. Bi alaba zituen: 

Kupti eta Imaini. Herentzia jasotzeko prest 

ote zeuden galdetu zien. Lehenengoak 

baietz erantzun zion. Bigarrenak, ordea, 

eskerrak eman, eta esan zion nahiago zuela 

bere bide eta zoria bilatu. Erregea haserretu 

egin zen erantzunarekin, eta fakir herren 

baten txabola umilera bidali zuen bizitzera. 

Imanik proposamena onartu zuen, eta 

fakirrari txanpon bat eta ehungailu bat 

lagatzeko eskatu zion. Txanponarekin haria 

eta olioa erosi zituen. Egunero, masaje bat 

ematen zion hanka herrenean fakirrari, eta 

haria ehuntzen zuen ehungailuan. Denbora 

gutxian, fakirrak ibiltzea zeukan, eta neskatoak 

diru apur bat egin zuen, ehundutako oihalak 

merkatuan salduta. 

 

     GOGOETA  

Bi gai nagusi, zaintzekin lotuta: alde batetik, 

osasuna eta sendatzeko aukera 

iraunkortasunari eta zaintzez arduratzeari 

lotuta (Imanik egunero igurzten dionez 

hanka olioarekin, fakirra berriz ibil daiteke); 

bestalde, bere kabuz bizimodua ateratzeak 

abentura gehiagorako aukerak ekarri dizkio 

Imaniri, eta gauza magikoak bizi ditu: bere 

dirutzaren arduraduna eta bere erabakien 

jabea da, eta, askatasun horri esker, oso 

urrun irits daiteke. Emakume askori laneko 

bizitzak eta independentzia ekonomikoak 

beste eboluzio- eta hazkuntza-prozesu asko 

eragiten dizkie. Beste inoren beharrik ez  

izatea nork bere existentzia errespetatzeko 

eta barrena sendotzeko oso modu zehatza 

da. Imani gai da bere burua eta besteak 

zaintzeko, eta, horri esker, heldu gisa bizi 

daiteke, eta oparotasun ekonomikoa eta 

afektiboa erakar ditzake bere bizitzara. 

 

 

Zure ustez, Imanik zergatik ez du hartzen 

aitak ematen dion aukera eta zergatik 

bilatzen ditu bere baliabide propioak? 

Zergatik haserretzen da aita, eta zergatik 

bidaltzen du fakir batekin bizitzera? 

Nola lortzen du Imanik fakirraren hanka 

sendatzea? Zertarako balio dio ehungailuak? 

Nola bihurtzen da Imani heldu eta 

independente? 

Mundu honetan, pertsonak autonomoak 

izan ohi dira aldi berean zaintzan eta lan 

ordainduan? Gizonek eta emakumeek 

berdin egiten dute? Zergatik? 

ISTORIOA 

GALDERAK 



16.  El agua de la vida 
Baina askatutako hiru erreinuen esker ona 

iritsi zen jauregira. Egia azaleratu zen orduan, 

eta, anaia txikiak heredatu zuen erreinua. 

 

T. BOWLEY 
El rey Oso Blanco y otros cuentos 

maravillosos, Kalandraka, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gizon bat oso gaixo zegoen, hilzorian. 

Sendatzeko, bizitzaren uraren bila bidali zituen 

semeak. Bi seme nagusiak harroputzak ziren, 

eta bidean aurkitu zituztenak mespretxatu 

zituzten. Horregatik, galdu egin ziren, eta ez 

zuten ura topatu; ondorioz, ezin ziren etxera 

itzuli. Anaia txikia ere, aitak hala nahi ez arren, 

uraren bila irten zen. Bidean entzun eta 

galdetu egin zuen; laguntza jaso zuen mundu 

amaierako gaztelura iristeko, bizitzaren ura 

bertan baitzegoen. Zenbait proba zail 

gainditu behar izan zituen, baina azkenean 

gazteluaren eta bertan bizi zen printzesaren 

sorginkeria kentzeko gai izan zen. Botila bat 

bete zuen bizitzaren urarekin. Etxera bidean, 

bere anaiak askatu zituen, bai eta gosea eta 

gerra jasaten ari ziren hiru erreinu ere. Anaiek 

ura lapurtu zioten bidean, eta aita 

engainatu zuten; ura topatu zutela esan 

zioten. 

 

 

Karta honetan, ipuinaren lehen zatiari 

erreparatuko diogu: bizitzaren ura 

eskuratzeko modua eta etxera buelta. 

Gizakion biziraupenerako, funtsezkoa da 

bizitzaren ura eta bizitasunaren eta 

osasunaren iturria bilatzea. Urak bakea eta 

argia dakar; sendatu eta birsortzen du. Baina 

bilatze hori ezin da edonola egin. Ezin da egin 

baliabideak edo pertsonak esplotatuz, modu 

horiek ez baitute irtenbiderik, eta 

giltzaperatuta uzten gaituzte. Istorio honetako 

mutikoek indarra, bizitza, sendatzea eta 

poztasuna bilatzen dute bere aitarentzat. 

Zaintzeko modua aitak behar duena 

bilatzera joatea da (hain gaixo dagoenez, 

ezin baitu bere kabuz egin). Pertsonaia 

horiek beste batentzat egiten dute lan; 

beste norbaiten gabezia bat bete nahi dute. 

Gazteek bizitasuna, osasuna eta indarra ekar 

diezaiekete pertsona nagusi ahulei. Zaintza hori 

doakoa izan behar da, nagusiek doan zaindu 

baitituzte aurrez. Narriatze- eta gaixotasun-

prozesuetan laguntzea gogorra eta garestia 

izan daiteke, baina, aldi berean, aurkikuntza 

harrigarriak ekar ditzake. Beti ez da posible 

zintzotasunez zaintzea, batzuk «bidean 

galtzen dira». Bestalde, ulerterrazagoa da 

gertuko pertsonak zaintzea. Gurekin 

harremana duten pertsonen osasunari eta 

bizitzari laguntzeko nahia bizitzari 

erantzuteko modu naturala da, bizitza 

orekatua dugunean eta geure buruarekin 

bakean gaudenean. Zehazki, abentura 

garrantzitsua da pertsona nagusiak zaintzea 

beren narriatze-prozesuan;  geure mugei 

aurre egiten die, eta eboluzionatzen eta 

heltzen lagun diezaguke. 
 

 

Zertan ezberdintzen da anaia txikia beste 
biengandik? Zergatik irteten dira etxetik ur 
horren bila? Zergatik askatu nahi ditu anaia 
txikiak anaia nagusiak? 
Ohikoa da zuretzat gizonak ikustea beste 
batzuk zaintzen? 

GOGOETA 

ISTORIOA 
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17. Manos invisibles 

ÁNGELA CARTER 
«Vasilisa la Bella» 

Cuentos de Hadas 

Impedimenta, 2017. 

atera olioa mitxoleta-hazietatik!», eta hala egin 

zuten esku ikusezinek. Vasilisak zenbait gauza 

galdetu zizkion Baba Yagari: ez, ordea, esku 

ikusezinei buruz, eta Baba Yagak esan zion: 

«Ondo egin duzu, gauza batzuk ez dira jakin 

behar». 

 
     GOGOETA 

 

Zaintza-lanak ez dira ikusgarriak izan 

denbora luzez. Emakumeen rolaren 

partetzat jo izan direnez eta espazio 

pribatuan egiten direnez, ikusezinak dira, eta 

lan kontzientea behar da argitara 

ateratzeko. Bestela, badirudi zeregin horiek 

bakarrik egiten direla edo esku magikoek 

egiten dituztela esfortzurik eta kosturik gabe. 

Hala, zeregin horiez arduratzen diren 

pertsonen eskubideak eta beharrak 

ezkutuan geratzen dira.  Zaintzen lana 

ikusarazi ez ezik, horiek betetzen dituzten 

pertsonak ere ikusarazi egin behar dira, 

gehien bat emakumeak. Ipuinetan, 

ikusezintasuna babes-baliabide bat izan ohi 

da. Errealitatean, bestalde, zaurgarritasun-

egoera bat da. Horregatik, ahalduntze 

feministarako lana ikusarazi behar da. 

 

 

 

Zenbait ipuin tradizionaletan (Ederra eta piztia, 

La mano negra, El príncipe durmiente, Baba 

Yaga), luxuzko etxeak edo oso ondo 

kudeatutako etxeak agertzen dira (garbiak, 

antolatuak, janaria prest jateko ordua iristean). 

Kudeatzaile horiek ikusezinak dira, ordea; ez 

dira inoiz aurkezten istorioan, eta inork ez ditu 

aipatzen. Hona hemen Vasilisa Ederraren 

kontakizuna: Vasilisa Baba Yagaren (ama-

sorgina) zerbitzura jarri zenean, Baba Yagak 

zenbait zeregin zail agindu zizkion, eta bere 

panpinaren laguntzarekin egin zituen Vasilisak 

(amaren oparia/bedeinkazioa). Egunaren 

amaieran, Baba Yagak ikusi zuen zereginak 

bikain eginda zeudela. Orduan, dei egin zuen: 

«Nire mirabe fidelak, nire lagun minak, eho 

garia!», eta esku ikusezin batzuek egin zuten. 

Bigarren gauean, gauza bera gertatu zen, eta 

Baba Yagak agindu zuen: «Nire mirabe fidelak, 

nire lagun minak, 

 

Nork burutzen ditu magikoki eginda agertzen 

diren zereginak? Nola sentituko dira izaki horiek 

beti ezkutuan badaude eta haien izena aipatu 

ezin bada? Gatibu edo sorginduak daude? 

Nork edo zerk ez du haietaz hitz egiterik nahi? 

Gure etxean, gure ikastetxean, gure auzoan, 

ba al dakigu nork egiten dituen zereginak: 

kozinatu, garbitu, jaso, erosi…? Garrantzitsua 

da jakitea? 

ISTORIOA GALDERAK 



18. Jaime de Cristal 
 

 

G. RODARI 
Cuentos por teléfono 

Editorial Juventud, 2014 
 GOGOETA  

 

Gardentasuna eta egia indarkeriaren eta 

zapalkuntzaren kontrakoak dira, zaurgarri 

bihurtzen dituztelako. Zaintza-harremanei 

esker, gardenak izango gara gure 

harremanetan: benetan zaintzeko edo 

zaintzen gaituztela sentitzeko, zintzotasuna 

behar dugu (benetako konpromisoa). 

Horrek ez du esan nahi ezin dugula 

pribatutasunik eduki. Baina erabat 

konektatuta egongo gara gure 

sentimenduekin eta sentimenduak 

adierazteko konpromisoarekin. Zaintzaren 

ikuspegitik, zaurgarritasuna bizitzaren ezaugarri 

bat da. zaintza behar dugu, zaurgarriak 

garelako. Gure gizarteak, kontrolatzeko eta 

«ziurtatzeko» grinaz, ezin du saihestu gu 

kalteberak izatea (ekonomikoki, sozialki, 

emozionalki) eta zaintzen beharra izatea. 

 

 

Jaime haur gardena zen; ez zen hausten, 

baina barnealdean zuena ikusten zitzaion 

(barruan gertatzen zitzaiona kanpotik 

antzeman zitekeen: pentsamenduak, 

zirrarak). Behin, gezur bat esan zuen, eta 

besteek su-bolatxo bat ikusi zioten kopetan. 

Egia esan zuenean, bolatxoa desagertu 

egin zen. Ordutik, ez zuen gezur gehiagorik 

esan. Jendeak Jaime maite zuen, leiala eta 

adeitsua zelako eta, Jaimerekin zeudenean, 

pertsona hobeak sentitzen zirelako. Egun 

batean, diktadore batek boterea hartu zuen 

haren herrialdean, eta beste pentsamolde 

bat zutenak zigortu egin zituen. Zapalkuntza-

mota ugari jasaten ari zen herria. Jaimek ezin 

zituen diktadorearen indarkeriarekiko kritika 

eta mespretxua ezkutatu. Preso hartu zuten, 

eta garden bihurtu zen sartu zuten espetxea. 

Kaletik ikus zitezkeen Jaime eta haren 

pentsamenduak (itxaropena ematen zioten 

jendeari). Gauez, diktadoreak ezin zuen lorik 

egin, espetxe gardenetik ateratzen zen argia 

zela eta. 

Zure ustez, nola sentitzen da Jaime jendearen 

artean? Eta espetxean? Nola sentitzen da 

jendea, haren argia iristen zaienean? Zer 

gertatzen zaio diktadoreari? 

Zure ustez, egiak babesten edo sendotzen 

gaitu? Zergatik? 

Zintzotasunari dagokionez, zure ustez, 

ezinbestekoa ote da harreman osasuntsuak 

izateko? Zer kasutan bai, eta zer kasutan ez? 
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19. El Cuervo 
 GOGOETA  

 

 

J. Y W. GRIMM 
«El cuervo», 

Cuentos de niños y del hogar, II. Bol. 

Anaya, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ama batek alaba txiki bat zuen. Beti 

eramaten zuen  besoetan, baina, 

batzuetan, asko nekatzen zen. Egun batean, 

haurra ipurterre eta bihurri zebilen; ez zion 

jaramonik egiten amari, eta amak pazientzia 

galdu zuen. Zeruan beleak ikusi zituenean, 

hauxe esan zion: «Nahiago nuke bele 

bihurtuko bazina, bakean utziko nindukezu 

eta!». Haurra bele bihurtu zen, eta leihotik 

irten zen, hegan eginez. Baso ilun batean 

ezkutatu zen, eta gurasoek ez zuten hartaz 

jakin denbora luzez. 

Ipuinak bi bertsio ditu. Honetan, neskato 

bakarra bele bihurtzen da. Eta, bestean, 

neskato baten zazpi nebak bele bihurtzen 

dira, aitaren madarikazioaren ondorioz. 

Istorio bietan, madarikazioa prozesu 

konplexu baten bidez hausten da, ahalegin 

handia eginez. Gizon ausart batek salbatzen 

du neskatoa. Zazpi beleei, ordea, arreba 

txikiak kentzen die sorginkeria. Istorio 

horietan, agerian geratzen da hitzaren 

ahalmen negatiboa, bai eta hitzak eduki 

dezakeen inpaktu sakona ere, mina egin 

nahian esanez gero. Beste pertsona bat 

zaintzeko modu garrantzitsu bat da 

hizkuntzari zer erabilera ematen diogun 

jakitea. Hitzen dardarak eragiten digu, eta 

oso denbora luzez iraun dezake gure baitan, 

sorginkeriazko ipuin horiek sinbolikoki 

adierazten digutenez. Gurasoen hitzek 

seme-alaben patua finka dezakete modu 

susmagaitzetan. Berdinen artean hitz 

erasotzaileak erabiltzen baditugu (irainak, 

epaiak, isekak, mehatxuak), botere eta 

iraunaldi handiko gaitasuna izango dute. 

Hizkuntzaren indarkeriak kaltetu egiten gaitu, 

mingarria da eta. Era berean, hitzak arduraz 

erabiltzea sendagarria eta birsortzailea da. 
 

 

 

 

Zer sentitzen du bele bihurtu den haur horrek, 

ama begiratzean? Zer sentitzen du amak, 

ikustean alaba bele bihurtu dela eta hegan 

eginez urruntzen dela? 

Zure ustez, noizbait itzuliko da belea amaren 

etxera? 

Nork hitz egiten du amak bezala zure 

inguruan? Nola sentitzen zara entzuten 

duzunean? 

Nola babes dezakegu geure burua hitz 

oldarkorretatik? 

Nork erabiltzen ditu hitz oldarkorragoak: 

gizonek, emakumeek edo berdin? Zergatik? 

Zer eduki izan ohi dute irainek eta hitz 

itsusiek? Zergatik? 
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20. Tesoro escondido 

M. BUBER 
«El tesoro bajo el puente» 
Cuentos jasidicos 

Paidos Orientalia, 1983. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazen behin gizon nagusi txiro bat. Krakovian 

bizi zen. Zenbait gautan amets egin zuen 

Pragan altxor bat zegoela lurperatuta; zubi 

baten ondoan zegoen, zuhaitz baten 

azpian, ibaiaren ertzean. Zenbait aldiz amets 

egin eta gero erabaki zuen Praga urrunera 

joatea eta zubia bilatzea. Ametsean ikusi 

zuen tokia aurkitu zuen, baina soldadu batek 

zaintzen zuen. Soldaduak inguruan ibiltzen 

ikusi zuenean, zer ari zen bilatzen galdetu 

zion, eta gizonak kontatu egin zion. 

Soldaduak barre egin zuen, eta hauxe 

erantzun zion: «Ze tontakeria!». Nik ere amets 

egin dut sarri Krakovian altxor bat lurperatuta 

dagoela zahar ero baten etxean, 

berogailuaren azpian. Uste al duzu 

Krakoviara joango naizela horren bila? Gizon 

nagusiak eskerrak eman zizkion, eta etxera 

itzuli zen. Berogailuaren azpiko lurra zulatu, eta 

altxorra topatu zuen. Lasai bizi izan zen ordutik 

aurrera. 

     GOGOETA  

Zaintzak eta bizitzari arreta ematea dira 

gizakion zeregin eta arduraldi ugarien 

atzean ezkutatutako altxorra. Denbora 

luzez, ekoizpen-zereginekin alderatuta, 

baliorik gabekotzat jo izan dira. Azken 

horiek gizartearen eta ekonomiaren 

errekonozimendua dute. Ipuin honetan, 

gizon nagusia gai da bidaia luzea eginda 

zerbait baliotsua bilatzeko, eta azkenean 

jakiten du balio handiko gauza hura bere 

etxean bertan dagoela, berogailuaren azpian 

(etxea bera):  balio ikaragarrizko altxorra da 

bizitza zaintzea eta, kalitatezkoa izan dadin, 

behar diren baliabideak jartzea. Eta 

ondoen dakite hori pertsona zaurgarriek. 

Mendeko den pertsonarentzat (haurrentzat, 

zaharrentzat, gaixoentzat, pertsona 

desgaituentzat eta abarrentzat) ez dago 

hain balio handiko ezer, jasotzen dituen 

zaintzak bezalakorik. Zaintza-lanak, 

ikusgarritasun eta aitormen ekonomikorik ez 

dutenez, balio gabeko gauza gisa geratu 

dira lurperatuta. Zaintzen krisia agerian 

uzten ari da zaintzen garrantzia eta 

beharra, bai eta bizitzari lehentasuna 

eman beharra ere. Horretarako, ezkutuan 

zegoena kontzientera ekarri behar dugu, 

eguneroko egoerak, antzaz baliogabeak 

direnak, garrantzitsuak direla agerian jarri 

eta pisu soziala eta politikoa eman behar 

diegu (autobideak eraiki bezain 

garrantzitsua da jolastokiak edo 

oinezkoentzako guneak sortzea; 

hezkuntzako-aurrekontua azpiegituren 

aurrekontua bezain garrantzitsua da). 

 

 
Nola sentitu zen gizon nagusia soldaduari 

entzutean? Zergatik ez zion soldaduak hari 

entzun? Amets bat baino ez zenez, zer 

gertatuko zen gizon nagusiak ez balio 

jaramonik egin  bere ametsari? Non dago 

altxorra zure etxean? Nork laguntzen zaitu 

altxorrera iristen, nork eskaintzen dizu zaintza? 

Gizona da edo emakumea? Baliorik ematen 

diogu, gizon nagusiak bezala, edo ez duzu 

aintzat hartzen, soldaduak bezala? 

Gizartean, ekonomian, munduko beste toki 

batzuetan, baliorik ematen al zaio etxean 

gertatzen denari? Zaintza emakumeen 

ardurapean egoteak zerikusirik dauka 

horrekin? 

ISTORIOA 

GALDERAK 



21. La anciana y los niños 

ANGELA CARTER 
«Cuento sobre una anciana»  
Los cuentos de hadas 
Impedimenta, 2017 

negarrez hasi zen, eta haren ahizpak bertaratu 

egin ziren. Gertatutakoa jakitean, neba-

arrebei itxaron zieten, eta alde egitea erabaki 

zuten. Zuhaitzera itzuli, eta lore bihurtu ziren 

berriz. Emakume zaharra bakarrik geratu zen, 

hasieran bezala. 

 
     GOGOETA  

 

 

Pertsona nagusiek eta haurrek zaintzak 

behar dituzte, norbere adinaren eta 

baldintzen arabera. Istorio honetan, 

emakume nagusiak laguntza jasotzen du, 

prekarietatean bizi delako. Haurren indarra 

eta laguntza jasotzen ditu, eta hark haurrak 

zaindu eta babestu egin behar ditu. Ezarri 

zitzaion baldintza hausten duenean, 

bedeinkazioa galtzen du. Haurrek pertsona 

helduen errespetuzko tratua behar dute, 

eta, jasotzen ez badute, ezin dira behar 

bezala hazi. Ohikoa da pertsona helduen 

presa edo aztoramendua haurrei helaraztea, 

eta, hierarkian posizio nagusia dugunean, 

arreta arduratsua eman behar dugu. 
 

 

 

 

 

Bazen behin emakume nagusi bat. Bakarrik 

zegoen, eta ez zuen baliabiderik. Basora 

joan zen zuhaitz bat moztera, egurra egin 

eta saltzeko. Oihaneko bihotzean basapiku 

eder bat aurkitu zuen, eta, mozteko 

asmotan zela,  zuhaitzak proposatu zion haur 

batzuk ematea, bere ondorengoak izan 

zitezen eta lanarekin lagundu ziezaioten; 

baina beste gauza bat eskatu zion: haurrekin 

inoiz ez liskartzea eta ez gaizki tratatzea. 

Emakumeak onartu egin zuen; zuhaitzeko 

hostoak haur pila bihurtu ziren, eta 

emakumeak bere etxean hartu zituen. Opari 

bat ziren, emakume nagusiak zegoeneko ez 

baitzituen zeregin nekagarriak egin behar; 

seme-alabek egiten zituzten, txikienak izan 

ezik, txikiegia zelako. Haren ahizpek 

emakumeari eskatu zioten txikienari jaten 

emateko eta lanik ez agintzeko. Hala izan 

zen. Baina, egun batean, emakume nagusia 

txikiari jaten emateaz nekatu zen, eta errieta 

egin zion: «Zerbitzatu ezazu zeure burua, 

oihaneko alaba basati hori!». Txikia 

 

Nola sentitu zen emakume nagusia, haurrak 

hartzean? Zure ustez, zergatik haserretu zen 

txikienarekin? Zer sentitu zuten neskatoaren 

ahizpek eta nebek alde egitea 

erabakitzeko? Nola geratu zen emakume 

nagusia bukaeran? 

Nolakoa da pertsona nagusien eta haurren 

arteko harremana gure gizartean? Elkar 

errespetatzen dute edo tratu txarra ematen 

diote besteari?  Eta beste gizarte batzuetan? 

ISTORIOA GALDERAK 



22. Anait 

M. SAYALERO 
Los cuentos que nunca nos contaron 
Nube de Tinta, 2019. 

Ezetz erantzun zuen neskatoak, lanbiderik ez 

zuen gizon batekin ez zela ezkonduko 

(printzea bazen ere). Printzeak ehuntzen ikasi 

zuen neskatoa berriz gorteatu baino lehen, 

eta, aurrerago, lanbide horrek bizitza salbatu 

zion. 

 

     GOGOETA 

Anaitek ezagutzen ditu zaintzen balioak (aita 

zaintzen du, egarri den printzea zaintzen du, 

animaliak zaintzen ditu), komunitatearen 

konpromisoa (herrikoei irakurtzen eta idazten 

irakastea) eta ekoizpen-lana (ehule-

lanbidea, geroago senarrarekin partekatuko 

duena), eta, horri esker, agintari zuzena da. 

Berarentzako lanbide bat izatea bezain 

garrantzitsua da zaintzea. Eta hain eskakizun 

argia egiten dionez printzeari, hura arinago 

iristen da heldutasunera,   eta beste gaitasun 

bat ikasten du, aurrerago funtsezkoa izango 

zaiona egoera zail bat gainditzeko 

(bahiketa bat). Printzea prest dago bere 

klase- eta genero-pribilegioei uko egiteko, 

bikotekidearekin duen harremana 

baldintza-berdintasunean izan dadin. 
 
 

 

Armeniako tradizioko ipuina da hauxe. 

Protagonista, neskato umil bat, erregina 

jakituna bihurtzen da. Egun batean, 

erregearen semea, ehizan zebilela, egarri 

zen, eta putzu batera hurbildu zen edatera. 

Ura eskatu zien putzuaren ondoan zeuden 

neskatoei. Haietako batek ura atera, eta 

putzura bota zuen 3 aldiz, printzeari eman 

baino lehen. Printzeak (ez zuen bere 

nortasuna ezagutzera eman) edan egin 

zuen, eta, ondoren, suminduta, galdetu zion: 

«Zergatik itxaronarazi didazu?». Neskak 

erantzun zion: «Oso bero zeundenez, hain ur 

hotza edateak kalte handia egin ahal 

zizulako». Printzea txundituta geratu zen 

zaintza horregatik, eta agur esan zion. 

Geroago, bere mandatariak bidali zituen, 

neska iker zezaten, eta, kontatu ziotenez, 

artzain eta ehule baten alaba zen, eta 

herriko jendeari irakurtzen eta idazten 

irakatsi zion. Printzeak berriz bidali zituen 

mezulariak neskatoarekin ezkontzeko 

mandatua egitera. 

Zerk harritzen du Anaiten printzea? 

Zer da garrantzitsua Anaitentzat? Nola 

sentitzen da printzeak berak egindako ehun 

bat jasotzen duenean? Nola zaintzen dute 

elkar Anaitek eta printzeak? 

Zer eragin izan dute emakumeengan 

zaintza-lanez arduratzeak eta ordaindu 

gabeko lanak betetzeak? 

. 

ISTORIOA GALDERAK 



23. Vasilisa 

V. AFANASIEV 
«Vasilisa la bella» 

Cuentos populares rusos I 
Anaya, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertsio ezberdinen arabera, Vasilisa Jakituna 

edo Vasilisa Ederra deitua. Errusiako 

kontakizun tradizionala da, Ahizpen arteko 

norgehiagoka, eta tratu txarrak ematen 

dituen amaorde baten istorioa kontatzen 

du. Hiru ahizpek amaordearen enkarguak 

jasotzen dituzte. Vasilisarena beti da zailena. 

Argia amaitzen zaie, eta ahizpek Vasilisa 

bidaltzen dute argi bila sorginaren etxera. 

Han, zenbait zeregin egin behar ditu argia 

lortzeko: etxea, eskorta eta lorategia 

garbitu, eta gari-aleak lastotik bereizi, bai 

eta mitxoleta-haziak lur-pikorretatik ere. 

Vasilisak lanak betetzen ditu hil aurretik bere 

amak eman zion panpin baten laguntzaz, 

eta etxera itzultzen da; argia eramaten du 

giza garezur baten begietan. 

     GOGOETA  
Istorio honetan, beste ipuin batzuetako zio 

berak agertzen dira (alaba baztertua, ama 

maltzurra, zeregin ezinezkoa, ahizpen arteko 

lehia), beste xehetasun batzuekin: lehena, 

zereginak egitea –denak etxekoak– argia 

eskuratzeko bidea dela (zentzu sinbolikoan; 

argia ez da soilik beroa eta babesa, 

jakinduria eta argiztapena ere bada). 

Zeregin horiek garbiketakoak (garbikuntza), 

kozinatzekoak (prestatzea) eta 

diskriminaziokoak dira (baliagarria dena 

erabilgaitza den horretatik banantzea). 

Azken xehetasun hori oso interesgarria da 

zaintzei heltzeko. Zeregin horiei ahalegina 

eta arduraldia emateak, gogaikarria bada 

ere, argitasuna ematen du gauza 

garrantzitsuak eta alferrikakoak bereizteko, 

gauza orori bere tokia emateko. Amaren 

bedeinkazioa ere garrantzitsua da: 

arbasoen tradizioak laguntzen dio 

neskatoari zailtasunak gainditzen (arbasoak 

beti irudikatzen dira garezurraren bidez: 

argia heriotzatik, gizakion bizitzaren 

mugaren kontzientziatik). Zaintzez ari 

garenean, tradizio batean jaso ditugun eta 

zaintzekin jarraitzeko konpromisoarekin 

lotzen gaituzten prozesuez ari gara, 

existentziaren mugak aintzat hartuta. 

 

 

Zer egiten du Vasilisak argia eskuratzeko? Zer 

lan-mota eskatzen dizkiote? Zer darama 

etxera? Nork laguntzen dio proba zail 

horretan? Zer esanahi du poltsikoan daraman 

panpinak? Zure ustez, zergatik jartzen dio 

beste proba bat sorginak? 

Zaintza-lanak egiten ikasten dugunean, zer 

ikasten ari gara? Nork irakasten digu? Gizon 

batek edo emakume batek? 

Ipuin tradizionaletan, zergatik agertzen dira 

hainbeste emakume gaizto? 

ISTORIOA GALDERAK 



24. Babayaga. 
 

 

ANGELA CARTER 
«Vasilisa la bella» 

Los cuentos de hadas 

Impedimenta, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Folklore errusiarrean, amaren papera 
betetzen duen sorgin boteretsuaren 
irudikapena da Baba Yaga. Pertsonaia 
femeninoa, boteretsua, beldurgarria, 
zaputza, eta, aldi berean, zuzena, eta 
zorroztasunaren zentzua du, baina denak 
beldurtzen zituen. Su bila, Baba Yaga 
sorginaren etxera bidali zuten ahizpek 
Vasilisa. Amaren bedeinkazioa zeraman 
Vasilisak (poltsikoan gordetako panpintxo 
bat). Baba Yagaren etxea hesi batez 
inguratuta zegoen, eta, hesiaren hesoletan 
garezur ugari zeuden.  Baba Yaga almeriz-
esku batean egiten zuen hegan, eta haren 
etxetik hiru zaldizko irteten ziren: bata beltza 
(gaua), bestea zuria (egunsentia) eta 
hirugarrena gorria (ilunabarra). Baba Yagak 
zenbait eginkizun enkargatu zizkion Vasilisari, 
argiaren truke (afaria zerbitzatu, patioa 
garbitu, etxea eskobatu, janaria prestatu, 
arropa konpondu, garia zikintasunetik bereizi, 
mitxoleta-haziak garbitu). Vasilisak 
panpinaren laguntzarekin bete zituen. Baba 
Yagak, harrituta, argia eman zion, bere bidea 
argitu, eta haren amaordearen eta 
ahizpaordeen eragin txarretik askatzeko. 

Gainera, alde egiteko agindu zion, 
bedeinkazio baten babespean zegoenik ez 
baitzuen bere etxean nahi. 

 

     GOGOETA  

Baba Yagak zehatz-mehatz eginiko zereginak 

eskatzen ditu, eta ez du bedeinkaziorik nahi. 

Denboraren zikloak gidatzen ditu, eta jende 

asko suntsitu du bere jarraibideak ez 

jarraitzeagatik. Izaki iluna bada ere, argia du, 

eta agintzen duena betetzen duenari 

ematen dio. Bizitzaren boterearen eta arlo 

femeninoaren irudikapen anbibalentea da, 

baita naturaren indar sortzailearena ere: oso 

oldarkorra eta eskuzabala. Irudi 

patriarkaletan, naturak eta arlo femeninoak 

maiz izaten dute itxura zorrotz, oldarkor eta 

ankerra. Horren ondorioz, sistema saiatzen 

da emakumeak menderatzen, eta ez ditu 

beren eskakizunak edo beharrak entzuten. 

Baina bizitza gehiago eskuratuko dugu, 

baita kaltetzen gaituena gainditzeko aukera 

ere,  baldin eta zikloak jarraitu eta bizitza 

zaindu ahal badugu (garbitu, elikatu, 

baliotsua dena bereizi),  
 

 
 

 
Zergatik eskatzen dio Baba Yagak Vasilisari 

etxeko lanak egiteko? Zergatik da jendea 

Baba Yagaren beldur? Nola babesten du 

Vasilisak bere burua Baba Yagaren 

mehatxutik? Zer eskuratzen du eskatu diona 

egiteagatik? 

 

Gai gara naturak eskatzen dizkigun 

erritmoen arabera zaintzeko (eguna/gaua, 

negua/uda, bizitza/heriotza), misteriotsua 

iruditzen bazaigu ere? Zer gertatzen da 

patriarkatua saiatzen denean erritmo horiek 

menderatzen, ezkutatzen edo alde batera 

uzten? 

ISTORIOA 
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25. El Ogro 

N. PHILLIP 
Juan y las habichuelas mágicas 

El libro ilustrado de los cuentos de hadas 

Ediciones Omega 

pusketatan hautsi zen; gero, neskatoak labana 

hartu zuen, bere buruaz beste egiteko. 

Orduan, printzeak dena entzun zuen atearen 

atzean; atea ireki, eta bere benetako 

emaztegaia zela aitortu zuen, eta harekin 

ezkondu zen. 

 
 

     GOGOETA 

 

Ogroa ipuinetako irensle handia da: haurrak 

bilatzen ditu jateko  . Gizon erraldoi eta astotua 

da; jatea baino ez du buruan. Aldi berean, 

aberastasun handia du: materiala (urrezko 

poltsa), baliabideak (oiloa: aberastasun 

propioa eragiteko gaitasuna, lana) eta 

espirituala (urrezko harpa). Istorio honetan, 

Jon gai da hori guztia lortzeko ogro irensle 

bihurtu gabe. Gaur egungo ekoizpen- eta 

kontsumo-sistema ogro baten gisa aritzen 

da, bidean aurkitzen duen guztia irensten 

baitu, edozer gauza, haurtzaroa ere bai. 

Erraz ikasten da ogro baten gisa jokatzen. 

Baina ogroaren emakumeak berak ere 

badu babes- eta zaintza-jarrera; 

patriarkatuaren barnean zaintzeko aukera 

dago. Jonek, bestalde, ogroaren 

ondasunak lapurtzen ditu. Zaintzaren 

ikuspegiak iradokitzen digunez, ekoizpen- 

eta kontsumo-forma alternatiboak bilatu 

behar ditugu, ondasunez gozatzeko. 
 
 

Bazen behin aitarekin bizi zen neskato bat, 

mizke hazten ari zena. Egun batean, artzain 

bati entzun zion printze loti bati buruz hizketan. 

Printze hura esnatzen zenean ikusten zuen 

neskatoarekin ezkonduko zen. Neskatoak 

printzea bilatu, eta sorginkeriatik libratzeko 

abenturari ekin zion. Horretarako, zailtasun 

eta sufrimendu izugarriak jasan behar izan 

zituen. Azken unean, lortzear zegoenean, 

haren mirabeak bere lekua hartu zuen, eta 

mirabearekin ezkontzeko konpromisoa hartu 

zuen printzeak. Neskatoa desesperatuta 

zegoen, eta ez zen ausartu egia esatera, 

sinetsiko ez ziotela uste baitzuen. Opari 

eskatu zituen min-harria eta maitasun-

labana (harri gogor eta samintasun-laban 

gisa ere ezagunak). Bere logelan sartu zen, 

eta istorioa kontatu zion harriari, eta harriak 

beti erantzuten zuen: «bai, hala izan zen». Eta 

minaren eraginez, puzten eta hausten ari zen. 

Harriak neskatoaren istorio osoa entzun 

zuenean, 

 

 

 
Zer nahi du ogroak Jonengandik? Zer egiten 

du erraldoiak? Zer lortzen du Jonek, eta 

nola? Zer iruditzen zaizu lortzeko modu hori? 

Posible da ondasun materialak, lana eta 

barne-bizitza eskuratzea ogro bat izan eta 

lapurtu gabe? 

GALDERAK 
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26.  
 
Piedra de dolor y cuchillo de amor 

Gero, neskatoak labana hartu zuen, bere 

buruaz beste egiteko. Orduan, printzeak 

dena entzun zuen atearen atzean; atea ireki, 

eta bere benetako emaztegaia zela aitortu, 

eta harekin ezkondu zen. 

 
 

A.R. ALMODÓVAR 
«El príncipe durmiente» 

Cuentos al amor de la lumbre, I. bol. 

Anaya 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bazen behin aitarekin bizi zen neskato bat, 
mizke hazten ari zena. Egun batean, artzain 
bati entzun zion printze loti bati buruz hizketan. 
Printze hura esnatzen zenean, ikusten zuen 
neskatoarekin ezkonduko zen. Neskatoak 
printzea bilatu, eta sorginkeriatik libratzeko 
abenturari ekin zion. Horretarako, zailtasun 
eta sufrimendu izugarriak jasan behar izan 
zituen. Azken unean, lortzear zela, haren 
mirabeak bere lekua hartu zuen, eta 
mirabearekin ezkontzeko konpromisoa hartu 
zuen printzeak. Neskatoa desesperatuta 
zegoen, eta ez zen ausartu egia esatera, 
sinetsiko ez ziotela uste baitzuen. Opari 
eskatu zituen min-harria eta maitasun-
labana (harri gogor eta samintasun-laban 
gisa ere ezagunak). Bere logelan sartu zen, 
eta istorioa kontatu zion harriari, eta harriak 
beti erantzuten zuen: «bai, hala izan zen». Eta 
minaren eraginez, puzten eta hausten ari zen. 
Harriak neskatoaren istorio osoa entzun 
zuenean, pusketatan hautsi zen, eta 

 

 

 
Suizidioa da erantzunik gabeko egoerei etsi-
etsian erantzuna emateko saiakera. Hainbat 
istorio zaharretan, etsipenari aurre egiteko 
tresna gisa, batera aipatzen dira bi 
elementu hauek: harria eta labana, Beti 
doaz elkarrekin; topatzeko zailak dira, eta 
pertsonaia misteriotsu batek oparitu edo 
saltzen ditu (merkatari batek, kimikari 
batek…). Harriak sufrimenduaren kontakizun 
osoa hartzen du, eta galderen bitartez egin ohi 
du («ez al da egia nik…?», eta erantzuten du 
«bai, hala da»). Hala, larritasunari eskaintzen 
zaion lehen irteera da, modu ziurrean 
kontatzeko aukera. Baina larritasuna une 
gorenera iristen bada eta irteerarik ez 
badago, pertsonaia labanaz baliatzen da, 
min jasanezin hura behin betiko amaitzeko 
nahiak bultzatuta (itxiera, amaiera, muga). 
Nerabezaroan suizidioaren fantasia 
agertzen da, zenbait kasutan (labana), 
irtenbide gisa. Garrantzitsua da gogoratzea 
lehenago harria dagoela, eta adierazpen-
prozesuak aukera ekar dezakeela gauzak 
aldatzeko. 

 
Bestalde, blokeoak edo sorginkeriak (zentzu 
negatiboan) forma ezberdinak ditu 
pertsonaia maskulinoarentzat (lo geratzen 
da, inkontzientzian erortzen da) eta 
pertsonaia femeninoarentzat (sufritu egiten 
du, eta bere burua suntsitu nahi du); egoera 
negatiboa uzteko, harreman bat behar da 
bi kasuetan.. 

 

 

Zergatik ez du hitz egiten neskatoak egia 
esateko? Zergatik hautsi behar du bere 
blokeoa beste pertsona batek? Eta printzeak, 
zergatik behar du sorginkeria kenduko dion 
norbait? Zertarako balio du harriak. eta 
zergatik agertzen da labanarekin batera? 
Erantzun baliagarria da labana 
maitasunerako? Zergatik da labana 
printzesarentzako bidea, eta printzearentzako, 
ordea, loa? 

Zure ustez, zer eduki behar du gure gizarteak 

GOGOETA 
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pertsonak ondo senti daitezen eta entzun 
diezaieten? 



27. El príncipe durmiente 
 

 

A.R. ALMODÓVAR 
«El príncipe durmiente» 

Anaya, 1983 
 GOGOETA  

 

Istorio honetan sorginkeriak lo egitearen, 
kontzientziarik gabe itxarotearen forma du 
(eroaldia, errealitatearekin harremanik 
gabekoa). Egoera horretan, printzea ez da 
oldarkorra, ez du kalterik egiten, baina, haren 
eraginez, bere inguru osoa dago lozorroan, 
geldirik. Ez dago bizitzarik bere inguruan, 
kontzientziarik ez duelako. Gainera, ez du 
gaitasunik egoera horretatik bere kabuz 
irteteko. Bere ondoan norbait behar du esna 
egoteko, bere buru-argitasunari eusteko. 
Printze inkontzientea interdependentziari buruz 
ari zaigu, beste pertsona batzuekin 
harremanetan egoteko beharra, kontzientzia 
gordetzeko, pentsamendu kritikoa sortzeko eta 
ingurune bizi eta aktiboan bizitzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta hau aurrekoarekin lotuta dago. Printze 
sorgindu bat bere gazteluan dago, gorte 
osoarekin batera. Beti egoten da lo, eta 
urtean behin baino ez da esnatzen. Une 
horretan bere ondoan neskatorik badago, 
sorginkeria hautsi, eta harekin ezkonduko 
da. Bestela, berriz lokartuko da, hurrengo 
urtera arte. Neskato batek istorio hori entzun 
zuen; gaztelura joateko bidaia arriskutsua 
egin, eta printzeari itxarotea erabaki zuen. 
Azken unean, beste neskato batek hartu 
zuen bere tokia, eta printzeak uste izan zuen 
iruzurtia zela benetako ezkongaia. 
Benetakoa bere buruaz beste egiteko zorian 
zegoenean, printzea konturatu egin zen, 
geldiarazi, eta harekin ezkondu zen. 

 
Zergatik egiten du lo jauregi osoak, printzeak 
lo egiten duenean? Esnatzen denean, 
zergatik lokartzen da berriz bakarrik badago? 
Zergatik nahasten du ezkongai faltsua 
benetakoarekin? Nola konturatzen da iruzurraz? 
Gaur egun, zer esan nahi dute lo egoteak, 
nor bere baitan biltzeak eta deskonekatuta 
egoteak? Berdin gertatzen zaie mutilei eta 
neskei? 
Zergatik? 

ISTORIOA GALDERAK 



28. Edurnezuri 

«Blancanieves» 

Todos los cuentos de los hermanos Grimm  

R. Steiner argitaletxea, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Karta honetan, Edurnezuriren istorioaren atal 
bat landuko dugu: amaordearekin gatazka 
garatzen den zatia. Edurnezurik basoko 
etxean bizitza finkatua duenean, bizirik 
dagoela jakiten du amaordeak, eta neska 
hiltzen saiatzen da, hiru opari pozoitu bidalita 
(gerruntze bat, orrazi bat eta sagar bat). Hiru 
aldietan, oparien eramailea emakume 
nagusi bat da, itxuraz inori kalterik egiten ez 
diona. Ipotxek Edurnezuri aurkitzen dute 
konorterik gabe, eta gerruntze pozoitua 
kentzen diote; beraz, sendatu egiten da. 
Amaordearen kontua izan dela 
ohartarazten diote, baina beste bi aldiz 
sartzen dio ziria: berriz pozoitzen dute 
orratzak eta, azkenik, sagarrak. Amaren lilura 
sendoegia da. Edurnezuri emakume 
bihurtzen ari den neskatoa da, eta erakarri 
egiten du amaren erreferente itxuraz 
positiboak; egiatan, ordea, pozoitua dago. 
Hazteko aukera ematen dio bide horrek, 
baina bide arriskutsua da. 

 

 

     GOGOETA  

 
Pozoiak psikearen alderdi kaltegarria 
adierazten du, suntsipen-energiak: 
norberarenganako gorrotoa, traizioa, 
inhibizio geldiarazlea, herra, etab. Objektu 
pozoituak bizitza suntsitu ahal duen horren 
eramaileak dira. Nerabezaroan, nortasuna 
berriz ari da sortzen, eta, hortaz, ahula da. Aro 
horretan, erreferentzia faltsu liluragarriek  eta 
gaiztoek (toxikoek) erraz erakartzen gaituzte. 
Norberaren zaintzak esan nahi du eragin 
osasuntsuak eta kaltegarriak bereizi egin 
behar direla, eta hori zaila da indarkeriazko 
eta merkataritzako estimulu ugariz (sagar 
pozoituak) osatzen den ingurune 
mediatikoan: sexua pornografia gisa, sare 
sozialak komunikabide gisa, gorputzaren 
irudi esteriotipatua, buruzagitza oldarkorra, 
diru errazaren kondaira, etab. 

 

Suntsitzen gaituenak erakar gaitzake 
(bereziki, nerabezaroan, oraindik nor garen 
deskubritzen ari garenean). 
Arreta, harreman positiboak eta erreferente 
heldu argiak behar ditugu elikatzen 
gaituena eta kaltetzen gaituenetik 
bereizteko, 

 

 
 

 

Ohartarazten badute ere, zergatik erortzen 
da tranpetan Edurnezuri? Zer lortu nahi du? 
Iruzur egin dizutenean, nola irten zaitezke 
hartatik? Nola egin diezaiekegu aurre 
tentazioei, hazten lagundu gaitzaten? Nola 
bereiz dezakegu elikatzen gaituena eta 
pozoitzen gaituenetik? Iruzur egin diezaguke 
gure sexualitateak? 

Berdin gertatzen zaie hori mutilei eta neskei? 
Hemen bakarrik gertatzen da hori edo 
munduko beste tokietan ere bai? 

ISTORIOA 
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29. La niña de la albahaca 
 

A. RÓDRIGUEZ ALMODÓVAR 
«La mata de albahaca» 

Cuentos al amor de la lumbre, II. bol. 

Anaya, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziren behin bi ahizpa. Balkoidun etxe 
batean bizi ziren, eta bertan zuten albaka 
landarea ureztatzen zuten. Balkoiaren azpitik 
printzea igaro zen, eta neskatoak zirikatu 
zituen. Ahizpa txikiak kasu egin zion 
printzeari, eta hark iruzur egin zion, musu bat 
lapurtzeko (parpaila-saltzaile jantzi, eta 
parpaila bat saldu zion musu baten truke). 
Printzearen tranpan erori zen neskatoa, 
baina mugak ezartzeko gai izan zen (leihoa 
itxi zuen, eta ez zen berriz irten), eta txantxak 
itzuli zizkion printzeari (printzea gaixotu egin 
zen, neskatoa ez zegoelako). Bertsio 
batzuen arabera, biak ziren ekimen eta 
buru-azkartasun berdinekoak; 
harremanerako akordio bat egin, eta 
zoriontsu bizi izan ziren, elkar errespetatuz. 
Beste bertsio batzuek diotenez, neskatoa 
konturatu zen printzea ezkongai oldarkorra 
zela, eta utzi egin zuen. 

     GOGOETA  
Patriarkatuaren testuinguruan, gizonen eta 
emakumeen arteko botere-
desberdintasuna dela medio, neska gazte 
asko babesik gabe egoten dira gizonak 
hurbiltzen zaizkienean. Zenbait kontakizunek 
jasotzen dituzte ze estrategia garatu dituzten 
neskatoek gizonen hurreratze oldarkorrak 
edo errespetu gutxikoak geldiarazteko 
(oldarkorrak, humorezkoak edo adierazpen 
hutsekoak). Oinarrizkoa da mugak ezartzeko 
gaitasuna, bai norbere zaintzarako, bai 
ekitatezko eta bata bestea errespetatzeko 
harremanak sortzeko. 

 
Toki batzuetan espiritu txarrak aldentzeko 
erabiltzen da albaka. Kolpeak, zauriak eta 
kontusioak sendatzeko balio du. Neskato 
horiek albaka landarea ureztatzen dute. 
Beren burua babestu eta sendatu nahi dute 
(beharbada, aurretiazko harreman 
traumatikoen eragina dute). Ahizpa nagusia 
erretiratu egiten da, babesik gabe ikusten 
du bere burua printzearen aurrean. Txikiak 
arriskua hartzen du, eta uste du gai dela 
harremanaren arriskuei aurre egiteko. 

 
 

 

Zer sentitu du neskatoak printzearen tranparen 
aurrean? Zergatik itxi du leihoa? Nola sentitu 
da jauregira zihoanean? Zerk ematen die 
boterea istorio horretako pertsonaiei? Zer 
amaiera nahiago duzu, eta zergatik? 

 

Zergatik gertatzen dira hainbeste sexu-eraso 
gure gizartean? Zer egin dezakegu gaitz hori 
errotik ateratzeko? 

ISTORIOA GALDERAK 



30. Juan el Oso 

HERMANOS GRIMM 
«Juan el Oso» 

R. Steiner argitaletxea, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Juan mutiko iletsua zen, erdi gizona erdi 
hartza. Hartz batek haren ama bahitu, eta 
hainbat urtez kobazulo batean izan zuen 
preso. Juanek hamabi urte bete zituenean, 
harri bat jaurti zion aitari; hil egin zuen, eta 
amak herrira eraman zuen bizitzera. Baina 
Juanek tratu txarrak ematen zizkien denei. 
Beraz, amak herritik alde egiteko esan zion. 
Zazpi arroako borra bat eman, eta agur 
esan zion. 

Juanek bi laguntzaile kontratatu zituen bidean: 
Mendiberdintzaile eta Pinueraizle. Basoan 
iratxo bat garaitu zuen, eta hark belarri bat 
oparitu zion, haren laguntza behar bazuen 
dei egin ziezaion. Mendilerro batean, 
Pinueraizlek mendiak soildu zituen, eta 
Mendiberdintzailek berdindu. Juanek, 
zartada batez, putzu bat egin zuen. 
Putzuaren hondora jaitsi ziren. Lehen biek ez 
zuten ezer aurkitu, baina Juan jaitsi egin zen, 
eta haitzulo bat aurkitu zuen; bertan hiru ate 
eta printzesa sorgindu bat zeuden (hauste 
bat egiteagatik giltzaperatuta). 3 ateetatik 
irten ziren zezen suhar bat, suge bat 

eta erraldoi bat, eta Juan Hartzak hiruak 
garaitu zituen.  Printzesak eraztun bat eman 
zion, eta Juanek handik irtetea proposatu zion. 
Baina mirabeek putzua utzi, eta printzesa 
eraman zuten. Juan, iratxoen laguntzarekin, 
putzutik irten zen, eta hartz-azala kendu zuen. 
Nortasun berriarekin, printzesaren bila joan zen, 
eta, gizon bihurtu zenez, harekin ezkondu, eta 
zoriontsu izan ziren. 

 

 

 
Juan Hartza izaki primitiboa da, bortitza, 
zibilizazioa jasaten ez duena, aitak 
indarkeriaz jokatzen irakatsi baitio. 
Patriarkatuak gizonen indarkeria legitimatu 
du historikoki. Istorio honek argi uzten du 
indarkeria ezin dela onartu komunitate 
osasuntsu batean (Juanen amak berak 
herritik kanporatzen du, eralda dadin). 
Juanek alde egin behar du ikaskuntza-
bidea egiteko. Hala ere, bere lehen 
esperientziak errepikakorrak dira. Putzuaren 
(bere barruaren) hondora doanean eta bere 
indarkeria gainditzen duenean (zezena, 
sugea eta erraldoia) baino ez da gai giza 
harreman bat sortzeko (printzesarekin). 
Ondoren, beste bide bat egin behar du 
oraindik, bere kabuz, laguntza faltsurik gabe. 
Gizartean aurkeztu behar du bere burua, gizon 
gisa, berdintasunezko eta errespetuzko 
harremana bizitzeko.  Barne-indarkeria 
gainditu behar dugu benetako pertsonak 
bihurtzeko eta, errespetuz eta esker onez, 
harremanak izateko. Erantzukizun 
pertsonaleko prozesua da hori, eta ezin du 
beste inork gure partez egin. Geure itzala 
ezagutu, eta onartu egin behar dugu. 

 

 
Nola sentitu zen Juan herritik irten behar izan 
zenean? Eta putzura jaitsi zenean? Nolakoa da 
Juan piztiak garaitu eta gero? 
Zergatik oparitzen dio eraztuna printzesak? 
Zure ustez, oparituko al zion piztiak hil baino 
lehenago? Zure ustez, zergatik ezin dira 
berehala ezkondu? 
Ohikoa da Juan bezalako pertsona bortitzak 
aurkitzea? Jarrera hori ohikoagoa da 
gizonen artean emakumeen artean baino? 
Zergatik? 

ISTORIOA 
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