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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

•  Lehenbizi TESTU bat duzu. 
•  Testu bakar horren gainean eraikiak daude bi aukerak: A eta B. Bietako 

bat egin behar duzu. 
• Aukera bakoitzak hiru atal ditu: 

o Irakurmena  
 Ulermenari buruzko galderak (2 puntu) 
 Gaia eta laburpena (2 puntu) 

o Hizkuntzaren eta literaturaren inguruan (1 puntu) 
o Idazlana (5 puntu) 
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Nora joan dira ilusio zaharrak? 

 
Bizitzan bide bat hartzen dugunarekin batera beste bide edota bizimodu batzuk uzten ditugu 
alde batera eta betiko. Oro har, erabaki hori heldutasunaren ildotik ulertzen da: pertsona batek 
inozentzia galdu eta ametsak amets direla konprenituko luke, eta aurrera egin ahal izateko 
errealitatearen argi arrunt baina seguruak hartu behar direla aintzat, eta ez ilusioaren argi eder 
baina, ai! engainatzaileak. "Zer gertatu zitzaion ura edatera espejismora joan zen txoriari?", 
galdetzen zaio pertsona gazteari. "Bada, egarriak hil zela", erantzuten eta erakusten zaio. 
 
Arazoa ez da, ordea, goizetik gauera erabakitzen. Aitzitik, egunero erabakitzen dugu zerbait 
uztea eta beste zerbait onartzea, eta urtebete soil bat igaro eta atzera begiratzen dugunean 
bizimoduz aldatu dugula iruditzen zaigu. Aldaketak gero eta ttikiagoak direla, hori bai, eta, 
noski, ezin dela konparatu 10 urtetik 15era gugan eta gure jokaeretan antzeman genuena, 45 
urtetik 50era antzeman dezakegunarekin. Zeren, jakina, kasu gehientsuenetan behintzat, 50 
urteko pertsonari ilusio gutxi gelditzen zaizkio errealitate pusketen aldera eman ahal izateko, 
eta bere bizimoduari buruzko irudipen subjetiboa gertuago egoten da karriletik doan trenaren 
iruditik, airean libre dabilen txoriarenetik baino. Normalean, jende adintsua bizimodu jakin 
batean errotuta egoten da, edo bestela −lagun batek umore beltzez esaten zuenez− bizimodu 
batean datza. 
 
Has gaitezen orain galdezka: nora joaten ote dira ilusioak, ilusio zaharrak, bizitzak 
desegindakoak? Erraustu egiten dira erabat ala errainu edo fantasma bezala diraute gugan? 
Baliorik gabeko xinplekeriak ziren, eta zuzen jokatu genuen, beraz, haiek guztiak 
baztertzearekin, ala zapuzturik gelditutako bizimodu argitsuago baten ernamuinak ziren? 
 
Ez diet galdera horiei guztiei erantzungo, baina, erantzunaren lagungarri, oilategi bat 
deskribatuko dut, nire arratsetako ibilietan egunero ikusten dudana. Oso ttikia da oilategia, 100 
metro karratuko esparru bat besterik ez, erdian etxetxo bat duena. Nagusiak −"el extremeño" 
esaten diote herrian−, pitxi eta horniduraz betea dauka den-dena, eta, haien artean, 
toreotzarekin lotutakoak dira nabarmenenak. Esate baterako, bere lekuxka horren atarian 
berak Cortijo El Cordobés dioen txartel bat dauka jarrita, eta gainera, ildo beretik, berak ahal 
bezala osatutako torero eta zezen baten figurak koroatzen dituzte sarrera ateko bi zutabeak; 
eta neskaren baten ile txirikordarekin egindako zezen-isats bat ez da falta; ezta zezenaren 
adarrak imitatzen dituen egurrezko tramankulu bat ere. Bestalde, arrosategi ttiki baina eder 
bat dauka, eta ederraren ederrez, kolore biziz pintatutako anforak azaltzen dira altura 
guztietan, etxetxoaren teilatuko angeluetan edo haren atarian zutitutako egurrezko hesola 
batzuen gainetan. Eta dena dago txuri eta txukun, bera bizi den etxea ez dagoen bezala. 
 
Bere traketsean, modu beharbada patetikoan, Extremaduratik etorritako nekazariaren 
jokaerak erantzun bat ematen digu. Ez, ilusio zaharrak ez dira erabat erraustu eta galtzen, eta 
handik edo hemendik azaldu egiten dira; pertsonari Bizimodu Nagusia bukatzen zaionean, 
batez ere, jubilatzean edo. Eta azaltzen direnean, azaltzen zaizkigunean, susmo batek 
hotzikara bat sortzen digu bizkarrean, agian huraxe zela, utzitakoa, benetan maite genuen 
bizimodua... 
 

Bernardo Atxaga (Argia astekaria) 
 (egokitua) 
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A AUKERA 

 
A.1.- IRAKURMENA 
 
A.1.1. ULERMENA (2 puntu) 
Aukeratu erantzun egokiena. Aski duzu erantzun orrian zenbakia eta letra jartzea: 1.a, 
2.d... 
 
1. Testuak dio … 
 

a) bizitzarako espejismoak errealitatetik gertu daudela. 
b) bizitzan erabaki asko hartzen ditugula inozentzia ez galtzeko. 
c) bizitzan bizimodu batzuk alde batera uzten ditugula ametsak konprenitzeko. 
d) bizitzan hartzen ditugun erabakiek errealitatetik gertu egon behar dutela. 

 
2. Nerabezaroan... 
 

a) aldaketak errealitatetik gertuago daude. 
b) bizimoduan izaten diren aldaketak handiagoak dira. 
c) bizimodua karriletik doan trenaren bidetik doa jarrita. 
d) bizimoduan izaten diren aldaketak gero eta txikiagoak dira. 

 
3. Jende adintsua(k)... 
 

a) bere bizimodua sendotuta daukala esaten da. 
b) umorez hartzen du bere irudipen subjektiboa. 
c) bere bizimodua urtero aldatzen dela ikusten du. 
d) ilusio handiak ditu bizimodua errotuta daukalako. 

 
4. Idazleak oilategia ekartzen du gogora...  
 

a) testuan azaldutako egoera oso bitxia iruditzen zaiolako. 
b) ilusio zaharrak oilategian dauden gauzekin alderatu nahi dituelako. 
c) irudi horren bidez testuan egin diren galderak argitu nahi dituelako. 
d) bere arratsetako ibilaldietan oilategiko nagusiarekin egunero hitz egiten 

duelako. 
 
5. Idazleak uste du… 
 

a) ilusio zaharrak guztiz erraustu egiten direla. 
b) ilusio zaharrek, ezkutaturik, hor jarraitzen dutela. 
c) Extremaduratik etorritako nekazaria modu traketsean bizi dela. 
d) Extremaduratik etorritako nekazariak bizimodu harrigarria daramala. 
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A. 1.2. GAIA ETA IDEIAK (2 puntu) 
GAIA: Aukeratu gai egokiena honako aukera hauen artean (0,5 puntu): 

 
a) Ilusio zaharrak inoiz ez dira desagertzen. 
b) Ilusio zaharrek gure bizimodua okertzen dute. 
c) Ilusio zaharrak erraustuta gelditu diren bizimodua. 
d) Ilusio zaharrek gure bizimodua baldintzatzen dute. 

 
IDEIA NAGUSIAK (1,5 puntu) 
 
Azaldu testuan agertzen diren ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
 
 
A.2.- HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN INGURUAN (1 puntu) 
 
AURKITU ITZAZU TESTUAN DEFINIZIO HAUEI DAGOZKIEN HITZAK 
 

a) Gorputzari nahiz adimenari dagokionez, garapena erabat osatu den aldia edo 
garaia. 

b) Lotan, irudimenak sortzen dituen gertaera edo irudien multzoa. 
c) Oiloak eta etxeko gainerako hegaztiak gordetzen diren lekua. 
d) Lurra landuz bizibidea ateratzen duen pertsona. 

 
 
A.3.- IDAZLANA (gutxienez 200 hitz) (5 puntu) 
 
ESKUTITZA 
 
“Bizitzan bide bat hartzen dugunarekin batera beste bide edota bizimodu batzuk uzten 
ditugu alde batera eta betiko”, dio testuak. Zure bizitzaren etapa garrantzitsu bat 
amaitzen ari zara. Ilusioz beterik zaude laster datorkizun garaiarekin. Idatz iezaiozu 
zure lagun min bati gutun bat orain dituzun ametsak, ilusioak, proiektuak... nola 
gauzatu nahi dituzun azalduz. 
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B AUKERA 

B.1.- IRAKURMENA 
 
B.1.1. ULERMENA (2 puntu) 
 
Erantzun galdera hauei: 

1. Azaldu ezazu testuan agertzen den pasarte hau: “Zer gertatu zitzaion ura 
edatera espejismora joan zen txoriari?” 

2. Zer gertatzen zaio heldutasunera ailegatzen den pertsonari? 
3. Zergatik kontatzen du idazleak oilategiaren pasadizoa? 
4. Zein da nekazariaren jokaerak ematen digun irakaspena? 

 
B.1.2. GAIA ETA LABURPENA (2 puntu) 

 
GAIA: Aukeratu gai egokiena honako aukera hauen artean: (0,5 puntu) 

a) Ilusio zaharrak inoiz ez dira desagertzen. 
b) Ilusio zaharrek gure bizimodua okertzen dute. 
c) Ilusio zaharrak erraustuta gelditu diren bizimodua. 
d) Ilusio zaharrek gure bizimodua baldintzatzen dute. 
 

LABURPENA: Egin ezazu testuaren laburpena (gehienez, 5-7 lerro) (1,5 puntu) 
 
B.2.- HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN INGURUAN (1 puntu) 
 
Azaldu ezazu ondoko hitz-kate hauen esanahia: 

1. ...inozentzia galdu eta ametsak amets direla konprenituko luke... 
2. ...irudipen subjektiboa gertuago egoten da karriletik doan trenaren iruditik... 
3. ... jende adintsua… —lagun batek umore beltzez esaten zuenez— bizimodu 

batean datza … 
4. ...susmo batek hotzikara bat sortzen digu bizkarrean… 

 
B.3.- IDAZLANA (gutxienez 200 hitz ) (5 puntu) 
 
IRITZI ARTIKULUA: GAIA: Gaztaroa, ilusioz beteriko garaia. 
 
Herriko edo auzoko aldizkari baterako iritzi-artikulu bat idatzi behar duzu.  
 
Nahi izanez gero, honako gidoi hau erabil dezakezu: 

• Gaztetan ilusioz beteriko urteak dira, bizitza osoa dagoelako aurretik. 
• Ametsak dira nagusi: adiskidetasuna, maitasuna, gainditu beharreko 

oztopoak... 
• Gazteek gaur egun oso ondo prestatu behar dute beren burua lana aurkitzeko 

eta etorkizunari ondo heltzeko.  
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