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UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2009ko MAIATZA 

EUSKAL LITERATURA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2009 

EUSKAL LITERATURA 
 
 
Ondorengo aukeratatik hautatu bat (“A” aukera edo “B” aukera): 
“A” aukera 

1. Euskal literaturaren hastapenak (XVI. mendea) (Etxepare, Lazarraga, 
Leizarraga)  (5 puntu) 

 
2. Ahozko literatura: Erromantzeak: Garaiak, estiloak, ezaugarriak,… 

 
     (5 puntu) 
 

“B” aukera 
Hona hemen Lauaxetaren poema bat. Burutu iruzkina, beherako egiten 
diren galderei erantzunez (10 puntu) 

 
ZELAYAN (Lauaxeta) 
 
Lora-billa neskea 
larrarantza doa.   larrarantza: larra =zelai 
Bera loretan lore, 
lore gorengoa, 
Ene mattia, 
zelaiko galpidea!             galpidea = galtzeko bidea 
Larratik ittun dator,            ittun = triste 
ittun, bai neskea. 
 
Miñez dozu barrena 
negarrez bijotza. 
Bijotz barruban dozu 
arantza zorrotza. 
Ene gaxua,  
illun dozu gogoa! 
Zeure matrail-lorea            matrail lorea= aurpegi gorria 
zimeldubaz doa. 
 
Lore-billa neskea 
larrarantza dua. 
Lora-billa jutian, 
galdu dau gogua. 
Ene mattia,  
zelaiko galpidia! 
Loretan lore zanak 
galdu dau beria. 
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Mendebaldeko euskalkiaren erabilerak: izenak (neskea, larre), aditzak (dozu, 
jutean, dau, doa, dua, zanak) deklinabidea (-rantza) 
 
 
Testuaren iruzkina burutzeko gidoia: 
 

 
1. Kontatu bertsoa zure hitzekin. (2 puntu) 
 
2. Esan zein den poema honen gaia. (2 puntu) 

 
3. Bertsoen ezaugarriak: neurria, errima, oina, literatur baliabideak… 

 
     (4 puntu) 
 
4. Lauaxetaren bertsogintza ezaugarriak poema honetan. (2 puntu) 
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EUSKAL LITERATURA (erantzunak) 
(2009ko maiatza) 

  
 
 
Ondorengo aukeratatik hautatu bat (“A” aukera edo “B” aukera): 

“A” aukera 
1. Euskal literaturaren hastapenak (XVI. mendea) (Etxepare, Lazarraga, Leizarraga)     

(5 puntu) 
 
2. Ahozko literatura: Erromantzeak: Garaiak, estiloak, ezaugarriak, .. (5 puntu) 
 

“B” aukera 
Hona hemen Lauaxetaren poema bat. Burutu iruzkina, beherako egiten diren galderei 
erantzunez (10 puntu) 

 
ZELAYAN (Lauaxeta) 
 
Lora-billa neskea 
larrarantza doa.                larrarantza: larra =zelai 
Bera loretan lore, 
lore gorengoa, 
Ene mattia, 
zelaiko galpidea!    galpidea = galtzeko bidea 
Larratik ittun dator,    ittun = triste 
ittun, bai neskea. 
 
Miñez dozu barrena 
negarrez bijotza. 
Bijotz barruban dozu 
arantza zorrotza. 
Ene gaxua,  
illun dozu gogoa! 
Zeure matrail-lorea      matrail lorea= aurpegi gorria 
zimeldubaz doa. 
 
Lore-billa neskea 
larrarantza dua. 
Lora-billa jutian, 
galdu dau gogua. 
Ene mattia,  
zelaiko galpidia! 
Loretan lore zanak 
galdu dau beria. 
 
 
Mendebaldeko euskalkiaren erabilerak: izenak (neskea, larre), aditzak (dozu, jutean, dau, 
doa, dua, zanak) deklinabidea (-rantza) 
 
 
Testuaren iruzkina burutzeko gidoia: 
 

 
1. Kontatu bertsoa zure hitzekin . (2 puntu) 
 
2. Esan zein den poema honen gaia  (2 puntu) 
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3. Bertsoen ezaugarriak: neurria, errima, oina, literatur baliabideak …(4 puntu) 
 
4. Lauaxetaren bertsogintza ezaugarriak poema honetan(2 puntu) 

 
 
 

 
ERANTZUNAK 
 
“A” Aukera  
1.- Euskal literaturaren hastapenak. XVI mendeko literatura (Etxepare, Lazarraga, 
Leizarraga) 

Eskuizkribu, gutun eta idazki asko dira euskararen lekukotasuna adierazten dutenak. Asko eta 
asko gaur egun ere ezkutuan egongo dira. Oraindik orain (2004an) Madrilen aurkitu zituzten 
Joan Perez Lazarragaren (1548?-1605) eskuizkribuak eta euskal testuen tradizioan aspaldian 
izandako aurkikuntzarik garrantzitsuena izan da, besteak beste, arrazoi hauengatik: 

- hizkera eta literatura balioagatik 
- bere tamaina eta formarengatik 
- euskalki aldetiko garrantziagatik 

Literaturtasunari begira, prosaz eta hitz neurriz edo poesiaz idatzitako idazkiak ditu. 
Amodio eta maiteminduen arteko gaiak jorratzen ditu. Poesiak betetzen ditu gutunen bi 
herenak eta prosazko lana, artzain-eleberria da, artzain, zaldun eta honelako 
pertsonaiez osaturiko prosa-lama. 

Tamainak garrantzi handia du. 102 orrialdez osatutako lana baita. Estilo tradizionaleko 
lirika gortesaua da Lazarragaren lana eta badirudi, ezagutzen zituela garaiko euskal 
bertso molde erabilienak. 

Euskalkiari begira, Arabako ipar-ekialdeko euskalkian (beraz, Bizkaierarekin loturikoa) 
idatzia dagoela dirudi, nahiz eta gipuzkerazko eta Nafarroako Sakanako euskararen 
aztarnak ere aurkitzen diren.  

Kontuan hartzekoa da, baita ere, Joan Perez Lazarraga, Arabako etxe noble bateko 
semea zela, agian Madrilen eskribau ibilia. Horrelako jaun noble batek, idazteko 
orduan, ama-hizkuntzaz baliatzea bere idazkietan, adierazten du euskara ez zela herri 
xume edo baztertuak soilik erabilia. Alderantziz, herri noblearen hizkuntza garatua zela, 
nahiz eta akademi mailarik ez aitortu. 

Bernart Etxepare dugu literatura inprimatuaren aintzindari XVI mendean. Garaikideak 
ditugu, beraz, Etxepare, Lazarraga eta Leizarraga. 

 
Euskal literaturak ezagutzen duen lehen liburuaren idazlea Bernart Etxepare da, 1.475 
aldera jaioa Sarrasketan (Donibane Garazi onduan) 

 
Linguae Vasconum Primitiae (Euskaldunen hizkuntzaren hastapenak) liburuarekin 
(Bordele, 1545) Etxeparek euskal literaturak izan zuen estreinako saiorik behinena utzi 
zien euskaldunei. 

 
Garaziko baxenafarreraz idatzia dago liburua. Guztira 15 poema ditu (sarrerakoan hitz 
lauz idatzirik badator ere): bi gai erlijiosoak, 10 amodiozkoak, bat autobiografikoa 
(kartzelan egondako aldia kontatzen duena) eta bi euskararen laudorioz 
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idatzitakoak.Azken bi horiek ezagunak zaizkigu hainbat tokitan kantatuak izan direlako 
“Kontrapas” eta “Sautrela”. 

 
 
 
JOANNES LEIZARRAGA. Itun berria itzuli zuen Albreteko Joana, Nafarroako erreginaren 
aginduz (hau protestante bihurtu eta Erreformaren defendatzaile jarri zen). 
Lapurdiko Beskoitze herrian jaio zen (1506-1601) Joana III.a protestante bihurtu zenean, arazo 
politikoak medio (Frantziako eta Espainiako erregeak Vatikanoaren bat jarri zirenean) berekin 
eraman zituen hainbat eta hainbat kristau eta Leizarraga higanot bihurtu zen. Pabeko 
Kontzilioan erreginak Itun Berriaren itzulpena egitea eskatu zion, dotriña zabaldu ahal izateko 
(hori bai zen protestanteen ezaugarrietako bat: Biblia eta testu zaharrak bere horretan irakurri 
eta bakoitzak bere interpretazioa ematea ahalbideratu). Biarnoko Sinodoak lau laguntzaile ipini 
zizkion lan horretarako. Itzuli zuen liburuari “Iesus Christ Gure Iaunaren Testamentu berria” 
izena ipini zion eta 1571. urtean argitaratu zuten. 
Itzulpenerako latinezko Vulgata erabili zuen baina Patxi Altunak dioenez, grekerazko Biblia ere 
bai. Itzulpenaz gain, liburuak baditu Nafarroako erreginari zuzendutako gomendiozko karta, 
euskara eta euskalkiekin izan zituen arazoak azaltzen dituen “Heuscalduney” izeneko atala eta 
hiztegitxo bat amaieran.  
Euskara prosa inprimatuan erabili zuen lehen idazlea izan zen Leizarraga eta arazo larriak izan 
zituen ortografia eta hizkeran, eredu eta tradizio ezagatik. 
Bere beste liburuak: “Kalendrera” eta “ABC edo Christinoen instructionea” dira, hauek ere 
itzulpenak.   

 
 
2.- Ahozko literatura:  Erromantzeak 

 
Herri guztiek, hizkuntza guztiek izan dute ahozko literatura. Herri kanta, ipuin, bertso, esaera 
eta abarrek osatzen dute altxor hori. 
 
Euskal herrian, gehienbat nekazaritza, artzantza, eta arrantzatik bizi izan da eta bai haur 
kantak, bai erromantze, bertso etabarrek mundu hori islatu dute. 
 
Haur kanten artean, hor ditugu “Oba oba, batxue” Bizkai aldean kokaturik, “Haurtxo polita” 
gabon kanta, “Itsasoa laino dago” arrantzale giroko haur kanta eta abar.  
 
Erromantzeak ahozko tradizioaren bidez iritsi zaizkigu. Bertsoek bezala, neurri, errima eta 
musikari esker lortu dute iraupena herriaren ahotan. Atsotitzekin gertatu zen bezala, XVII. 
mendetik aurrera, liburu eta kantutegietara jaso zirelako iritsi dira guregana.  
 
Erromantzeen funtsa gertaeren kontaketa da. Batzuetan ahaide zaharren eta Erdi Aroko 
leinuen arteko borrokak kontatzen dituzte. Besteetan ezkontza behartuak, bortxaketak.. 
kontatzen dituzte. Badaude amodiozkoak direnak, lirika joerakoak. Horregatik ongi deritzogu 
sailkapena egiteari.  
 
 Duela gutxi zendu zer Juan Mari Lekuonak eginiko sailkapenari jarraituko diogu: 

a) Eredu epikoen joerakoak: XV eta XVI. mendetakoak. Ahaide zaharren kantuak, 
gudako gertakariak, eresiak eta erlijizko kantak dira sail honen osagarri: Ezagunenak: 
Beotibarko gudua, Arrasateko erreketa,  Bereterrtxeren kantoria, Atharratzeko 
anderearena, Alostorrea.. 

b) Eredu epiko-lirikoen joerakoak (XVII. mendekoak dira ezagutzen ditugun gehienak) 
Hala ere, pertsonaiak, lekuak eta garaiak ez dira zehatzak. Ezagunenak: Arrosa 
xuriaren azpian, Brodatzen ari nintzen, Goizian goizik, Peru gurea Londresen.. 

c) Eredu lirikoen joerakoak: XVIII mendean. Multzo hau da herri poesiaren multzorik 
ugariena eta, batzuek ustez, onena. Ezagunenak: Intxauspeko alaba, Txori erresiñula, 
Eijerra zira, maitia, Maitia non zira?, Jaun baruak aspaldin.. 
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Kantagintza jarraitu izan badugu, eta bereziki, “ez dok amairu” taldekoen kantak, Imanol, edo 
Hiru Truk, konturatuko gara, ia guztiak ezagunak ditugula eta entzunez goza dezakegula 
erromantze hauekin.  

  
 
 
“B” aukera – “ZELAIAN”  Poemaren iruzkina 

 
1.- Bertsoa zure hitzetan.- 
 
Neska lore bila joan da (maitasun bila, askatasun bila) larrarantza, toki ez-ezagunera, eta 
loreetan loreena (ederrena) izanik ere, zelaia galbidea da beretzat. Itun dator, triste dator 
larretik. Arantzak ziztatzen dio bihotza eta negarrez ari da, aurpegia zurbil duela. Lore bila 
joatean, galdu egin du berea, bere birjintasuna, bere altxorrik preziatuena. 
Beraz, lorea bi zentzutan: bata,lore bila doa neska, maitasun bila joatea esan nahiko lukeena; 
eta bestea, bere birjintasuna, bere-berea duen lorea galdu duenekoa. 
 
2.- Poemaren gaia.- 
 
Nerabetzaroa eta birjintasunaren galera. Zelaia, lorez betea, baina arriskua ere berekin duen 
lekua. Askatasunaren edertasuna eta arriskua neska inozenteentzat.  
 
3.- Bertsoen ezaugarriak: neurria, errima, oina, literatur baliabideak 
 
Neurria eta errima: 3 ahapaldiko poema da Neurria hiru ahapalditan errepikatzen da ia-ia 
mimetismoz. 
 
Lora-billa neskea  7-a 
Larrarantza doa  6-b 
Bera loretan lore  7 
Lore gorengoa  6-b 
Ene mattia  5 
Zelaiko galbidea  7-a 
Larratik ittun dator 7 
Ittun, bai neskea  6-a 
 
Miñez dozu barrena 7 
Negarrez bijotza,  6-c 
Bijotz barruban dozu 7 
Arantza zorrotza.  6-c 
Ene gaxua,  5 
Illun dozu gogoa! 7-d 
Zeure matrail-lorea 7-a 
Zimeldubaz doa.  6-d 
 
Lore-billa neskea  7-a 
Larrantzara dua.  6-b 
Lore-billa jutian,  7 
Galdu dau gogua. 6-b 
Ene mattia,  5 
Zelaiko galpidia  7-a 
Loretan lore zanak 7 
Galdu dau beria.  6-a 
 
Euskalkiaren erabilera berezia egiten du, ezen errima horrela eskatzen duenean, moldatzen du 
hitzen amaiera, errima mantentzeko (“doa,  gorengoa, gogoa” batetik, eta “dua, gogua” bestetik. 
“Galpidea, neskea, galpidia, beria”) 
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Pertsona erregistroak: 
Kontaketa batekin hasten da poema.  3. pertsonan. 1. ahapaldian. 
Bigarren ahapaldian 2. pertsona erabiltzen du “minez dozu”, “illun dozu” 
Hirugarrena ere narrazio edo kontaketa da. 
 
Soinu-hitzak 
Aliterazioak: “bera loretan lore”: “r” bigunaren errepikapena 
  Lore gorengoa”: “o” bokala, “g” eta “r” bigunarena 
  Arantza zorrotza”: txistukarien errepikapena: “z” eta “tz”  
 
Bihurkiak: 1. eta 3. ahapaldietan lehen bi lerro oso. 
Tartekia: 5. bertso-lerroa “ene maitia, ene gaixoa, ene maitia” 
 
Morfosintaxia 
 
Aditz trinkoen erabilera: oso arruntak dira:  “dozu”, “doa”, “dator”  
Aditzen denbora:(orainaldia) une honetan gertatzen ari dena kontatuko balu bezala. 
 
Elipsea: Batik bat aditzena (bera loretan lore (da),  
 
FIGURAK 
“Lore bila neskea = askatasun bila 
larrarantza = zelaira = mundura irten da askatasun bila 
zelaia = larrea = kanpoa = arriskua da neskarentzat 
baina, han aurkitu du galbidea, galdu du bere lorea. 
Lorea galdu du= birjintasuna galdu du 
Antzinako erromantzeetan, agertzen den figura da: adibidez, “Lehen floria”  
 
Konparazioa: “loretan lore” = loreetan loreena dena (ederrena, maitekorrena) 
 
Pertsonifikazioa: negarrez dozu bijotza” 
 

Metaforak 
bijotza = Kasu honetan sentimendua 
itun gogoa = triste du gogoa 
matrail-lorea = aurpegia, itxura gorria (lore kolorekoa) 
zimelduaz doa = zurbildu zentzua du (triste itxurakoa) 
 
Aditzaren denbora: 
Orain aldia erabiltzen du lehen bi ahapaldietan baina hirugarrenean, perfektura pasatzen da. 
Alegia, ekintza bukatu da eta “galdu dau gogua galdu dau berea .  lorea = askatasuna 
Azkenak du garrantzi handiena: Larrera joan da (mundura) eta lorea (birjintasuna) galduta etorri 
da. 
Oso erabilia den irudia da lorearena. “zure lehen floria”, “Eperrari azkenean bere lumarik 
ederrena zaio erori” 
 
XVII – XVIII mendeko lirika-erromantzeen antza du poema honek. 
 
Badu, bestalde, istorio baten kontaketak duen egitura, hiru ahapalditan bananduta. Lehenean, 
hasierako egoeraren azalpena litzateke eta badago joaneko momento bat eta etorrerako 
momento bat. Bigarrenean, joan denean gertatu zaiona kontatu nahi du. Eta hirugarrenean, 
neskak duen gauzarik garrantzitsuena galdu duela diona. Hitz gutxitan, istorio baten kontaketa 
laburra litzateke poema hau. 
 
Lauaxataren “Arrats beran” poema bilduman argitaratutakoa da. 
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Mundua (larrea) arriskutsua da gaur eguneko neskatxentzat. Neska lore bila joan da (maitasun 
bila, askatasun bila) baina galbidea da beretzat. Itun dator, triste dator. Arantzak ziztatzen dio 
bihotza eta negarrez ari da, aurpegia zurbil duela. Lore bila joatean, galdu du berea, bere 
birjintasuna, bere altxorrik preziatuena. 
Lorea, beraz, bi zentzutan erabilia dago: bata lore bila edo maitasun bila joatea esan nahiko 
lukeena eta, bestea, bere birjintasuna, bere-berea duen lorea galdu duenekoa. 
 

4.- Lauaxetaren bertsogintza ezaugarriak poema honetan 
 
Esku artean dugun olerki honek neurtizkera berezia du. Lauaxetak sarritan erabili izan zuen 
herri-tradizioko bertso-neurri era baina, beste poema askotan bezala, ikusten da berritzailea 
dela eta badakiela era berriko poemak taxutzen.  
 
Esteban Urkiagak erabiltzen duen euskalkia mendebaldekoa (Bizkaiera) da. Hasieran aipaturiko 
izen eta aditzez at, badira gehiago ere: bustidurak: ittun, bijotza, gaxua, mattia. Baita, “u” + “a” 
bokalak elkartzean, epentesia eginez ematen dituenak: barruban, zimeldubaz. Aipatu guztiak 
euskalkiaren ezaugarriak lirateke. 
 
Aipatu bezala, Lauaxetak garrantzi handia ematen zion olerkien egituraketari. Poema honetan 
ere, argi ikusten da olerki itxia egiteko borondatea, joan da larrera baina loreetan lore zenak, 
berea galdu duela esanez eta itun datorrela esaten duenean. 
 
Berrizalea da Lauaxeta bere poemagintzan. Baina olerki honetan aspaldiko gai bati heldu dio 
eta balore nahiko tradizionalari, alegia, neskatxen birjintasunari. Agian, gizartearen zati 
batentzat, sinesdunentzat, edota, orokorki gaztetxoentzat, badu oraindik balio unibertsala eta 
gizartearen zati batengan finkaturik legokeen balioa da. Horretan utziko dugu.  
 
Hala ere, orokorki Lauaxeta egitura aldetik ez ezik, ideietan ere berritzailea izan zen. Kanpora 
irekita idazten zuen olerkaria da eta nabariak dira beragan Espainiako Gustavo Adolfo Becquer, 
Garcia Lorca, Espronceda eta hainbaten eragina. 
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PROBAKO GALDEREN ETA EZAGUTZA-ADIERAZLEEN ARTEKO 
ELKARREKIKOTASUNAK 

 
 “A” AUKERA 

 
Gaia Galdera Ezagutza adierazleak 

Euskal literaturaren hastapenak 1 1, 2, 7 
Ahozko literatura: Erromantzeak 1 1, 2, 7 

 
 

 “B” AUKERA 
 
 

Galderak Ezagutza adierazleak 
1 1, 2, 7 
2 2 
3 2, 4, 7 
4 1, 2 

 




