
  

  

Etikako orduan ez du inork etxeko lanik  aurreratu,  ezta antzekorik ere!  Tutore 
alferra gelatik atera da eta bat-batean ikasgela baserriko ukuilu bihurtu da. Edo 
okerrago oraindik, kontrolik gabeko basapiztia arriskutsuen akelarre! Ze arraio: 
Mamerto  ez bada fundamentu pixka bat jartzeko gauza  nor hasiko da artaldea 
gobernatzen duen ardi-txakurrarena egiten? Ni dios! lnor ez! 
Bazkalostean  tutorea  erdi-balantzaka  etorri  da.  Piripi.  Kanpoan  bazkaldu  du, 
bakarrik.  Eta  Bilintxeko  mihigaiztoek  diotenez  Alberto  kanpora  bakarrik 
bazkaltzera joaten denean mamerto-mamerto itzultzen da, ardoa edanda ederto-
ederto. 
Antza  denez,  irakasleari  baliabide  guztiak  bukatu   zaizkio.  Ez  azterketarik,  ez 
dokumental sesiorik, ez  parranda etiko-filosofikorik. Arbelaren ondoan eseri eta 
sabaira begira geratu da. lnspirazio bila, beharbada. 
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> Hasteko, kokatu zati hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak…  

> Ondoren, zehaztu zatia (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo 

     komentario orokorra, beti ere obra ezagutzen ez duen irakurle bati azalduko bazenio bezala.

1. Idatzi orri zurian bakarrik. Orrialde honen atzeko aldea zure apunteetarako erabil dezakezu.

2. Helburua –lanean egin duzunari jarraiki–: obraren ezaugarriak aipatzea, alderdi garrantzitsuenak 

azaltzea eta iritzia ematea (balorazioa).
3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 
4. Neurria: 250 bat hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….



  

Ugutzen pentsamendu analitikoa: 
—Kristo! Jendeak flipatu egingo du hau ikusten duenean… 
Mikelek domina kolkoan zintzilikatu nahi du: 
—Esan nizun. Beti bosgarren dutxan sartzen da. 
Beti azkenengoan. 
Ugutzen galdera lagunaren sekretua deskubritzeko: 
—Nola jakin zenuen? 
Mikel enigmatikoak ez du ezer argitzerik nahi: 
—O, misterio! Nik ere baditut nire baliabideak! 
Nerea  Otero  ez  da  asko  luzatu.  Anita  Albisu  baino  azkarrago  dutxatu  da  eta 
kamera  aurretik  desagertu  da  azkenean.  Mikel  eta  Ugutzek  eskuekin  zapla 
egin dute, eta gero Ugutzek lepotik besarkatu du laguna. 
Aseta geratu direla dirudi. 
Ugutzek irudiak berriro ikusi nahi ditu: 
—Jo berriro, Sam! 
Eta Mikelek kursorearekin azkar eraman du bideoa atzeraka, rewind, justu Anita 
Albisu irten eta Nerea 
Otero dutxan agertu deneko momentura. Play. 
Bigarren pasada egiten ari direla Ugutz purrustaka hasi da ostera: 
—Ze pena! Lurrin nazkante horrekin ez zaio ondo ikusten! 
Mikelek azkar tentatu du: 
—Hurrengoan kamara hobea sartuko dugu. Full HD! 
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