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Hezkuntza Adimena, No 6 Artikulua  BEHIN BATEAN…
...Irudimenaren etxeak.

Alicia Guerrero Yeste & Fredy Massad

 ‘Behin batean’ esapideak gure irudimena suspertzen du, eta denbora 
nahiz espazioa bestelakoak eta ezohikoak diren erresuma batera eramaten gaitu: 
ipuin herrikoiak eta maitagarri ipuinak gertatzen diren erresumara, hain zuzen. 
Oso ongi ezagutzen ditugu ipuin horietako pertsonaia nagusiak: dontzeila, gazte 
ausarta, errege-erreginak, sorgina eta maitagarria; beren zintzotasunari esker 
ondasun handiak jasotzeko duin diren jende xumeak (hala nola, altxorra edo 
seme-alaba miragarriak); ipuineko heroiari laguntzen dioten edo hura nahasten 
duten animalia magikoak; amaorde maltzurra; herensugea; suge bihozbera edo 
gaiztoa; igel sorgindua; otsoa…
 Eta oso ongi ezagutzen ditugu, halaber, kontakizun horiek gertatzen 
diren tokiak. Seguru asko, maitagarri ipuinen gertalekuez gogoratzean, natura 
etorriko zaigu gogora, lehen-lehenik: basoa. Basoan beti izaten baita eginbehar 
magikoren bat edo gainditu beharreko arrisku latzen bat. Eta, basoaren ondoren, 
berehala, seguru asko, hauxe bururatuko zaigu: ‘Gaztelua!’… Bai, horixe: gazte-
lua baita, seguru asko, ipuinetako arkitektura elementu nagusia. Heroiak 
printzesa bizi den gazteluraino iritsi behar izaten du; printzesak, berriz, bere 
amaorde maltzurrak edo amaginarrebak ziega sekretua duten gaztelutik ihes 
egin… Denek dakigu nolakoa den maitagarri ipuinetako gaztelua edo –“formali-
tate” gehiagoz esateko– nola irudikatu gure adimenean eta nola adierazi paper 
gainean. Era berean, Edurnezuriren edo Loti Ederraren gazteluek nolako itxura 
duten ere imajina dezakegu. 
 Eta, zalantzarik gabe, badakigu ipuinetan ageri diren beste eraikin 
batzuk imajinatzen: basoko etxola, izaki babesleren bat bizi den etxetxo xume 
goxo hori. 
 Ipuin asko dakizkigu era horretako eraikinak aipatzen dituztenak. Are 
gehiago: ipuin horietako batzuetan, berebiziko garrantzia dute eraikinek. Hiru 
txerrikumeenean, esaterako! Ipuineko eraikinek duten garrantzi sinbolikoaren 
adibide xume eta ezin argiagoa da kontakizun hori. Eta ideia horixe hartu dugu 
gure proposamenerako abiapuntu.
 Ipuina kontatzeko ekintzaz gozatzea proposatu nahi diegu haurrei eta 
helduei, eta aldi berean ohartuta ipuin  herrikoietan arkitekturak duen sinbolis-
moaren eta gure irudimenean gordeta ditugun arketipoen mamiaren garran-
tziaz.
 Hala, irakaspen bikaina ematen duen eta eraikinaren metamorfosi 
magikoa bereizgarri duen ipuin bat aukeratu dugu: “Arrantzalea eta arrain 
urre-kolorea”. Gure proposamena ipuina kontatzean datza, baina arreta berezia 
emanez arrantzale xumearen etxolaren aldaketei. Arrantzalearen emaztea 
emakume handinahia eta berekoia da, eta ez ditu aintzat hartzen arrain urre-
koloreak arrantzale zintzoari eskuzabaltasunez emandako botere magikoak. 
Lehenik, emakumeak etxe bihurtu nahi du bere etxola; etxandi oparo, ondoren; 
eta jauregi aberats, hurrena, bera ere emakume ahaltsu bihurtuta… Arrainak 
eskatutako aldaketak egiten dizkio etxolari, urratsez urratsa, harik eta, azke-
nean, jauregi dotore bihurtzen duen arte. 
 Imajina ditzagun aldaketa horiek! Azter dezagun nola adierazten ditugu 
arkitekturako kontzeptu sinboliko horiek eta gure kabuz zer elementu txertatzen 
ditugun gure kontakizunean. Imajina dezagun eraikinaren kanpoaldea; eta, ahal 
izanez gero, baita barnealdea ere. Pentsa dezagun haren forman, baita espazioan 
ere. 
 Ariketa honen bidez, mendez mende ipuin zoragarri horietan bildutako 
arkitektura liluragarriak aurkitzeko irrika sustatu nahi dugu. Fantasiaren 
edertasunaz gozatzeko ez ezik, ‘mundu errealeko’ arkitekturaren zentzuan eta 
esanahian eta haren desiretan sakontzeko. 
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 Asmamena lantzeko ariketa da, nagusiki, eta era askotara egin daiteke. 
 Adibidez: lokartu aurretik ipuina irakurtzeko garaian egiteko moduko 
aldaera gisa plantea daiteke. Orri edo koaderno bat beharko dugu, eta arkatza 
edo margoen kutxa. Kontakizuna irakurri ahala, helduok etenaldiak egingo 
ditugu etxola, etxea, etxandia eta jauregia marrazteko. Haurrek eraikinaren 
marrazkiari soilik erreparatuko diete, edo, hala nahi izanez gero, pertsonaiak ere 
irudika ditzakete, baita arrantzalearen eta haren emaztearen etxebizitza zegoen 
tokia ere, etab.
 Haurrek eta helduek kontakizunean aipatzen diren eraikin horietako 
bakoitzaren maketa txiki batzuk lantzeko bidea ere eman dezake ariketa honek.
Edonola ere, bi alderdi kontuan hartuta landu nahi dugu ariketa hau; hau da, 
arkitekturari buruz pentsatzearekin batera, mugitzen ari den irudiaren efektua 
ere iradokiz. Hala, ilustrazio animatua edo zinema aurreko tekniken ikerketa 
interesgarria lortuko dugu ahalegin horren azken emaitza modura. 
 Jakina, ariketa hau nork bere kasa eta erabateko askatasunez moldatu 
dezake (eta beharko luke!). Hortaz, oinarrizko eskema bat emango dugu guk, 
norberaren asmo guztiak haren inguruan egituratzeko. Era berean, inspirazio 
modura baliatu dugun irudi galeria bat prestatu dugu, baina beste hainbat eta 
hainbat iturri eta erreferentzia erabil litezke: Ilustrazioaren urrezko aroko 
maisuen lanak, pop-up liburuak eta irudi mugikorrak dituztenak, maitagarri 
ipuinetan oinarrituriko animazio filmak (askotariko teknikez eginak: panpinak, 
marrazki bizidunak, esperimentalak, etab.). Iturri horiek gure irudimen bisuala 
aberasten dute, eta lagungarriak izango zaizkigu gure irudiak garatzeko.
 Proposamen honetarako, Arthur Rackham eta Jan Pienkowski ilustrat-
zaile handien silueta irudiak aukeratu ditugu, besteak beste; baita Lotte Reini-
gerren silueta bidezko animazio filmak ere. Irudi bizi eta ederrak dira, itxuraz 
soilak ere badiren arren. Hain zuzen ere, soiltasun hori “baliatu” nahi dugu, 
ipuinean ageri diren arkitektura tipoen oinarrizko ezaugarrien ikerkuntzan 
sakontzeko.  
1.  Hartu kartoi  mehe bat.
Marraztu kontakizuneko eszena: alde batetik, arrantzaleak arraintxoa topatu 
duen hondartza edo urmaela. Imajina ditzagun, elementu horretatik abiatuta, 
haren inguruko paisaia eta arrantzalearen etxeko bidea. Kartoi mehearen beste 
aldean, etxolak agertu beharko lukeen tokian, EZ marraztu ezer; egin ebaki 
horizontal luze eta mehe bat, kontu handiz (ahalik eta gutxien sumatzeko 
moduan). 
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2.  Hartu beste kartoi mehe bat, eta marraztu pertsonaiak: arrain urre-kolore polit bat, 
arrantzale xume bihozbera bat eta arrantzalearen emazte berekoia. Irudi horietan pertso-
naia bakoitzaren nortasuna adierazten saiatuko gara. 
Nahi izanez gero, silueta modura adieraz daitezke irudi horiek.
Moztu irudiak, eta itsatsi zotz mehe bat haien bizkarrean. Kontakizunak aurrera egin ahala 
pertsonaiak agertokian barrena mugitzen lagunduko digu zotzak. 
3.  Hartu kartoi mehe beltz bat. Erabili klariona edo arkatz zuria eraikinen forma 
marrazteko: etxola xumea, etxetxoa, etxandia eta tsarina ahaltsu eta errukigabearen 
jauregia. 
 Hauxe da ariketako punturik garrantzizkoena. Ongi pentsatu behar dugu nolako 
egitura marraztu behar dugnu etxe mota bakoitzaren eredutzat argi eta garbi hartzeko 
moduan. Nolakoa litzateke zure etxola, arrantzale xumea bazina? Nolakoa litzateke arrain 
baten ahalmen magikoen bidez eraikitako etxe polit bat? Zer itxura izango luke erregina 
gaizto baten jauregiak?
 Funtsezkoa da zenbait xehetasun kontuan hartzea, hala nola, eraikinen eskala 
(etxola txiki eta hauskorra, jauregi erraldoi sendoa…); eraikin horiek badute bertan bizi 
diren pertsonei buruzko argibiderik ematen duen elementu edo apaingarririk?
 Ondoren, moztu eraikin bakoitza eta itsatsi zotz mehe bana irudi horien atzeko 
aldean ere.
  (Beste aukera bat da eraikinaren metamorfosia planteatzea, hasierako etxolatik 
abiatuta; hau da: jatorrizko etxolari atxikitzeko hurrenez hurreneko arkitektura elementu 
jakin batzuk marraztea eta moztea, etxolaren silueta lehenik etxandi eta ondoren jauregi 
bihurtzeko. Aukera horri heldu nahi izanez gero, bereiz marraztu beharko da egitura 
bakoitza (adibidez; zorua eta atxiki beharreko atalak, teilatu handi eder bat, dorreak…) eta, 
gero, jatorrizko egitura “hedatuz” esperimentatu. Aukera horren bidez, aldaketaren gertae-
ra ‘magikoa’ nabarmendu daiteke, eta planteatzen diren kontzeptu tipologikoak konplexuta-
sun mailen arabera landu. 
4.  Dena prest! 
 Orain, has gaitezen: antzerkira joatea edo film bat ikustea bezala izango da. 
Helduak kontakizuna irakurriko du, ozen, eta txikitxoek pertsonaiak mugitu, eta kontaki-
zunaren araberako antzezpena egin. 
 Bizpahiru haurrek har dezakete parte: batek edo bik pertsonaiak mugituko dituzte, 
eta beste batek, eraikinak.
 Kontakizunaren hasieran, etxolaren irudia sartu beharko dugu kartoi mehearen 
alde batean egin dugun ebakian zehar, eta, aldaketa bakoitza gertatu ahala, aurreko irudia 
kontu handiz atera eta hurrengo irudia sartu beharko dugu. Oinarrizko egitura baten 
metamorfosia adierazteko aukerari heltzen badiogu ere, ebaki horretan zehar jarri eta 
kenduko ditugu hurrenez hurreneko elementuak. 
 Asmoa da eskuz egindako elementu horiek guztiak gordetzea, jostailu bat balira 
bezala, edo liburu-jostailu bat balira bezala. Horrela, beren kontakizunak edo ipuin honen 
beraren bertsioak asmatzera bultzatu nahi ditugu haurrak, baita arkitektura elementuren 
bat aipatzen duten beste ipuin batzuetarako “dekoratuak eta atrezzoa” sortzera ere ( “Hiru 
txerrikumeak” ipuinerako, esaterako).
 Eraikin horien diseinuaren bidez, arkitekturak beste kontakizun batzuetan edo 
fantasiarekin loturiko beste irudi batzuetan (liburuetako ilustrazioak, bideo-jokoak, filmak) 
duen presentziaz ohar daitezke, halaber, eta eraikin errealen irudiak ikertzera bultzatu 
ditzake, eraikin errealen eta irudizko egituren arteko loturak bilatuz… Agian, baita beren 
lehen arkitektura irudiak diseinatzera ere! 

  “ARRANTZALEA ETA HAREN EMAZTEA” IPUINAREN TESTUA ESKURATZEKO ESTEKA 
  http://www.ecured.cu/index.php/El_pescador_y_su_esposa

 LOTTE REINIGERREN BI FILM LABUR, ERREFERENTZIA GISA
    ‘Hansel and Gretel’ (1955) 
  http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM
‘   Cinderella’ (1922) 
  http://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0&feature=related


