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Munduko zazpi herrialdetako ipuinak

Joseba Sarrionandia
Joseba Sarrionandia Uribelarrea  	 Bizkaian 
jaio zen, 1958an. Olerki eta narrazio laburren 
hainbat liburu idatzi ditu, baita eleberri batzuk 
ere. 1985ean  kartzelatik ihes egin zuen, eta 
ordutik aurrera klandestinitatean bizi da. 

Euskal Filologian  lizentziatu zen Deustuko 
Unibertsitatean, eta euskara irakasle gisa lan 
egin zuen. Ibaizabal aldikzariaren sortzaile-
etako bat ere izan zen. 1980an, ETAko kidea 
zela-eta Espainiako poliziak atxilotu eta 22 
urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Ordutik, 
preso izatearen errealitatea bere obran hainbat aldiz ukitu du. Urte 
hartan hainbat literatura-saria irabazi zituen. 1981ean  Izuen gordele-
kuetan barrena  lehenengo poema-bilduma argitaratu zuen. Obrak 
oihartzun handia izan zuen, baita eragina ere euskal idazle berriengan; 
izan ere,"Bitakora kaiera" lehen poema manifestu moduan hartu zuten. 

Sarrera
Obra hau munduko zazpi herrialde desberdinetan urteetan belaunaldiz 
belaunaldi gurasoek seme-alabei ahoz kontatutako istorioz osatuta 
dago. Istorio horietako bakoitzak gauza bitxiak kontatzen ditu; herrialde 
jakin bateko kultura, tradizioak... Istorioak, umeen bitartez heltzen 
zaizkigu. Kontalari horien artean hurrengoak ditugu; Cize (Cabo Verde), 
Diego Armando (Ekuador), Silvia (Madril), Mohamed (Aljeria), Osamu 
(Ito herria-Japonia),Marie Janne ( Angeluan) eta Margaret (munduko 
iparraldeko lurralde hotzak).

Egituraketa orokorra
Esan bezala, liburua zazpi kontaketa desberdinetan banatzen da. 
Istorio bakoitzak aurkezpen orrialde bat dauka, horretan ume bakoitzak 
bere burua aurkezten du eta kontatuko duen istorioaren zenbait 
informazio eskaintzen dizkigu; noren hitzetatik entzuten duten istorioa 
eta  zertan oinarrituta dagoen.	
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«Pelho Leloren harria» 
Pelho Leloren harria liburuko lehenengo istorioa da, 
Cize Larralde Caboverdetarrak kontatzen du eta 
Cabo verden hain zuzen gertatu izandako istorioa da. 

Kontaketa honetan gertatzen diren ekintzen bidez 
mezu garrantzitsu bat eskaintzen da; gauzak 
lehenengoan ondo ez atera arren, ez dugula amore 
eman behar, azkenean egindako hainbat gauzetatik 
baten bat ondo aterako delako eta zerbaitetarako balio 
izango duelako. Kontaketa hau oinarritzen da bere protagonistak, Pelho 
Lelo, ezer ondo egiten ez jakitean oinarritzen da. Horrez gain, ikasten 
duen arazoaren inguruan aritzen da kontaketa, entzuten dituen leloak 
egoera desegokietan errepikatzen ditu.

Protagonistarekin batera beste pertsonaia 
garrantzitsu bat dago, bere ama. Amak egunero 
zeregin desberdinak agintzen dizkio Pelhori baina, 
bera ez da gai zeregin horiek burutzeko eta ama 
deprimitzen hasten da. Azkenean emakumea amore 
ematear dagoela harri bat garbitzeko agindua 
ematen dio Pelhori. Pelho etxera itzultzeko bidean 
hainbat bizipen izaten ditu, egoera desberdinen 
aurrean jokatu behar du. Pertsona desberdinekin topo egiten du eta 
horietako bakoitzak lelo bat irakasten dio egoera jakin batean 
erabiltzeko. Baina Lelok duen arazoa dela eta hainbat oztopo 
sorrarazten zaizkio kontaketan zehar. Azkenean amak agindutakoa 
ondo egiten lortzen du, harria garbi eta distiratsua eramaten du etxera.
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Munduko zazpi herrialdetako ipuinak

Pertsonaiei dagokienez, lehen esan dugun bezala bi dira nagusi. Alde 
batetik, Pelho Lelo (Praia). Une bateko egiak hurrengo egunean ere 
balio balu bezala errepikatzen bizi den mutikoa da. Hortik bere izena, 
benetako izena Pelho Praia baita. Bestalde, haren ama dugu, 
emakume ona da, bere semea etxeko aginduak betetzen jakitea nahi 
duena. Horietaz aparte, badaude gainontzeko beste zenbait pertsonaia 
istorioan agertzen direnak: arraunlariak, segalariak, ehiztariak, 
borrokatzen diren baserritarrak eta ezkontzan dagoen jendea. 

Horietatik aparte, narratzailea gisa Cize dugu, hirugarren pertsonan hitz 
egiten duen narratzaile orojakilea da, hau da, gertatzen den guztia daki 
narratzaile honek, pertsonaien sentimenduak, gertaeren arrazoiak, 
gerora ere zer gertatuko den...

Baliabideei buruz hitz egiterakoan, ezinbestekoa da elkarrizketen 
agerpena azaltzea: (—Ai, Pelho,promesa egin behar didazu. —Esan, 
Ama). Horiekin batera, onomatopeiak ere agertzen dira (klin,klin,klin 
arrastaka dagoen pitxerraren soinua adierazteko)...

Egituraren aldetik, hamaika pasartetan banatuta dago eta horietako 
bakoitzean Pelhok bizi izandako egoera desberdinak azaltzen dira.	

Esandako guztia laburbilduta, esan dezakegu obra honen lehenengo 
pasartea pozez beteta dagoela eta ikasteko balio duela, lehen aipatu 
bezala, gauzak lehenengoan ondo atera ez arren ez dugu amore eman 
behar.

Horrekin batera, aipagarria da kontaketa nahiko barregarria dela, 
Pelhok egoeren aurrean hartzen dituen jarreretan oinarrituta. Eta 
kontaketan zehar agertzen diren egoerak aintzat hartuta, esan 
dezakegu Pelho oso aldrebesa dela eta gauzarik zailenak egiten 
saiatzen dela. 
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«Sua eta hegalak»
Bigarren ipuin honen kontalaria Diego Armando 
deituriko mutikoa da, Ekuatorean jaio zen eta gaur 
egun Gasteizen bizi da. Xibaroen, Ekuadorreko 
tribu ezagun baten istorioa kontatzen du. Honetan, 
oihaneko xibaroen bizimodu latza aurkezten du eta 
suaren lorpenaren mitoaren bertsioa.	

Honetan, xibaroan bizimodu latza aurkezten da, 
nola bizitzeko baldintza txarrak dituzten, euria egiten 
duenean aterpetu ezina, pasatzen duten hotza... Hori konpontzeko 
gauzarik inportanteena sua da, baina eskuratzeko zaila da, ekaitza eta 
haize beltzaren etxean dagoelako, haiek suaren jabeak baitira. 

Arazoa konpontzeko, Guakamaio izeneko neska gaztea haien etxera 
joaten da. Neskatxa bertara heltzen da eta sua haren buztanean jarriz 
oihanera itzultzen da poz-pozik. Baina bidean oihaneko basoen adarrak 
eta xibaroen hegalak sutean jartzen ditu konturatu barik. Ondorioz, 
jendea Guakamaiorekin haserretzen da, baina, azkenean ekaitzak 
sutea kontrolatzen lortzen du. Geroago, Guakamaiok sua amatatu 
ondoren kearen lekura hurbildu eta egurra arbolaren kontra igurtziz sua 
lortzen du eta gero harriak elkarrekin joaz ere sua lortu dezaketela 
konturatzen da. Horri esker, ordutik aurrera ez dute su faltarik izaten.	

Pertsonaiei dagokienez, garrantzitsuena Guakamaio da; neskatxa 
ausarta eta bere herriagatik edozein gauza emateko gai dena. Beste 
alde batetik, ekaitza eta haize beroa daude, hauek suaren zaindari 
modukoak dira. Azkenik, Diego Armando Carrera narratzailea dena.                        

Baliabideei dagokienez, pertsonifikazioa 
erabiltzen da, haizeak eta ekaitzak hitz 
egiten dutelako pertsonak izango balira 
bezala. Baliabideen artean, narratzaileak 
kasu honetan lehen aipatu dugun Diego 
Armando du izena, eta bigarren pertsona 
pluralean hitz egiten duen barruko 
ikuspuntuko narratzailea da.	
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Istorio hau bost pasarte desberdinetan banatuta dago eta horietako 
bakoitzean xibaroek sua lortzeko egiten dituzten ahaleginak azaltzen 
dira.	

Esandakoaren arabera, esan dezakegu Guakamaiok izandako ausardia 
dela ipuin honen helburua lortu ahal izateko beharrezkoa izan den 
gauza bat. Berari esker herria sua ortu duelako. Eta oso gauza 
atsegina da nola herritar guztiak batera azkenena sua egiteko modua 
aurkitzen duten.

«Lehorrera bidea»          
Ipuin honetako kontalaria, Silvia da eta honetan bere 
aititeren (Patxi) istorioa kontatzen du. Kontaketa 
Hondarribian hasten da eta hainbat tokitatik igaro 
ondoren azkenean Madrilen amaitzen da. 

Hirugarren ipuin honetako protagonista Patxi da, hau 
betidanik itsasoan bizi izandako gizona bat da, jada, 
itsasoa utzi nahi duena lurraldeko bizitzaz gozatzeko. 
Horretarako Hondarribiatik hasita herri desberdinetan 
zehar igarotzen da lurraldeko emakume baten bila, berarekin 
ezkontzeko. Emakumeak, noski, ez du itsasoarekin zerikusirik izan 
behar. Emakume hura aurkitzeko hainbat lekutara joaten da, leku 
horietako bakoitzera  arraun bat eramaten du eta emakume desberdinei 
galdetzen die arraunaren erabilera, ondo erantzunez gero joaten uzten 
zien. Azkenean, Iruñean, emakume eder bat topatzen du makil huraren 
erabilera printzipioz ez dakiena eta berarekin bizitzera doa kostatik 
urrunera, Madrilera. Bertan bizi dira gaur egun eta Patxi, aita eta aitite 
da, inoiz ez du jakin emakume hura bazekiela itsasoari buruzko gauza 
ugari, lamia baitzen.	

Pertsonaiei dagokienez, nagusiena Patxi da, lehen aipatu bezala 
itsasoa usteko irrikaz dagoen gizon alaia da. Horretaz aparte, badaude 
beste zenbait emakume berarekin ezkontzeko aukera dutenek. 
Azkenik, badago emakume horien guztien gainetik dagoena, lamia, 
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Patxirekin ezkontzen dena, itsasoko zenbait gauza jakin arren ez duena 
ezer esaten Patxi maite duelako.	

Egituraketaren aldetik, istorioa zazpi pasartetan banatuta dago eta 
pasarte horietako bakoitzak Patxi toki desberdinetan kokatzen du, 
emakume desberdinekin hitz egiten.	

Baliabideei dagokienez, aurreko ipuinak bezala elkarrizketaz josita 
dago, horrez gainera, esaerak erabiltzen dira ("arrain-adurra", 
udaberriko euri zikina dena). Narratzailea oraingo honetan orojakilea da 
eta hirugarren pertsonan burutzen du kontaketa.	

Guztia laburbiltzeko, esan dezakegu oso pasarte erakargarria dela, ez 
delako espero ezkontzen den emakumea lamia izatea eta 
jakinminarekin mantentzen du irakurlea amaierara heldu arte. 
Emakumeak ohera sartu baino lehen "Ababorretik ala istriborretik igoko 
naiz?" esaten duenera arte, orduan asma dezakegu emakumeak 
itsasoari buruz zerbait badakiela.

«Djeha eta bere auziak»  
Laugarren ipuin hau Mohamed Tagitek kontatzen du 
eta  Saharako oasi bati buruzko istorioa azaltzen du. 
Istorioa Aljerian kokatzen da, eta Djeha izeneko mutil 
batek bizitzan izandako aldaketetan oinarritzen da, 
izaten dituen abenturak eta lorpenak.  Bere izaera eta 
ekintzen ondorioz bizimodu latz batetik nahiko 
bizimodu eroso izatera igarotzen da.

Djeha oasi batean bizi den behe mailako mutila da. 
Hasieran, ez du ia dirurik elikagaiak erosteko eta besteei lapurtutakoari 
esker bizi da. Egun batean, kolono frantses baten etxean kontratatzen 
dute lan egiteko eta lan hartatik lortutako dirua familiarentzat aurrezten 
du eta baita eguneroko ogia erosteko ere. Gau batean, kolono 
frantsesaren gustuko ez den gauzaren bat egiten du; beraz, lanetik 
botatzen du. 
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Egun batean, merkatuan herritar 
batek tripakiak lapurtu dituela 
salatzen du Djeha eta mutilak gizon 
hura jotzen du. Horren ondorioz, 
Kadi musulmanarengana eramaten 
dute bere epaiketa jasotzera. 
Kadiak hasieran, errudun jotzen du 
mutila, baina Djeha oso azkarra 
denez, epailea egoera estu batean 

ipintzen du, orduan Kadiak indarkeriazko erreakzio bat izaten du. Horri 
esker, Kadiak Djeharen erreakzioa ulertzen du eta barkatzen dio, Djeha 
aske utziz. Beste egun batean, Djehak Judu batekin diru arazo bat 
izaten du eta Djehak judua era batean edo bestean engainatzea lortzen 
du eta azkenean Kadiak judua salatzea lortzen du. Horrela, Djeha behe 
mailako pertsona izatetik erdi-mailakoa izatera igarotzen da bere 
bizimodua hobetuaz. Azkenean, Djeha Kadi izendatzen dute herritarrei 
laguntzeko. 	

Pertsonaiei dagokienez, Djeha da pertsonaia nagusia, behartsua da 
gizarte zapaltzaile eta injustuan. Maltzurtasuna eta umorea erabiltzen 
ditu, defendatzeko arma bezala. Horrekin batera badago beste 
pertsonaia garrantzitsu bat, Kadia, herriko epaile musulmana dena.	

Baliabideei dagokienez, elkarrizketa ugari agertzen dira. Baita 
onomatopeia edota diruaren soinuari erreferentzia egiten dion soinua 
(txin-txina). Oraingo honetan, narratzailea protagonista da, lehenengo 
pertsona singularrean egiten du kontaketa.	

Egituraketaren aldetik, ipuina bost atal desberdinetan zatituta dago. 
Lehenengo pertsonaien aurkezpena eta kontakizunaren sarrera dago; 
bigarrenean, Djeha hirian izandako bizipen bat kontatzen da; 
hurrengoan egiten dituen ekintzen ondorioak eta, azkenik, arazoen 
konponketa eta protagonistaren egoera amaieran.	

Aipatutako guztia laburbilduta, ipuina pixka bat tristea dela esan 
genezake, hasieran ikusten delako pertsona txiroek egin behar dituzten 
sakrifizioak janaria lortzeko eta nola jende aberatsa nahi duen beste 
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duten besteen egoerei jaramonik egin gabe. Adibidez Djeha dirudunen 
etxera joaten da janariaren usainarekin bere gosea asetzeko. 

Euskara aldetik, nahiko ulergarria da nahiz eta batzuetan hitzaren bat 
zailagoa izan, hala nola, urruna. 

«Hondartzako dortoka»
Bosgarren ipuina, Osamu Akutagawa kontatzen du, 
ume eta aita batek Ito herrialdeko hotel batean dortoka 
eta txakur batekin bizi izandako istorioa kontatzen 
duen ipuina da.  Istorioa transmititu nahi duen mezua 
ipuinaren amaieran aipatzen da dortokak esaten duen 
ikasbidearen bidez, "Ez dakigu ze inportantea den 
bakoitzak bere gaineko zatiari eustea".	

Ipuineko pertsonaia nagusiak, hurrengoak dira: dortoka, umea eta bere 
aita, eta hoteleko zaindaria (txakurra). Japoniako hondartza batean 
udako ekaitzarekin batera sabelaz gorako dortoka bat aurkitzen du bere 
aitarekin hondartza ondoko terrazatik begira dagoen ume batek.  Aldi 
berean, hoteleko zaindaria bere etxetxotik guztia ikusten dagoela, 
dortokarengana hurbildu da eta dortokak hankaz gora egotearen 
arrazoia ematen dio, zorua zaintzen dagoela esaten dio. Txakurrak, 
azalpena ulertu ezinik eta guztiz bustita bere kaxetara bueltatzen da 
dortokari begira. Eguraldi kaskarra amaitzean, dortoka hankaz behera 
jarri ezinik geratzen da. Azkenean, deskubritzen da, istorioa kontatzen 
duenak, filma baten ikusitakoa kontatzen ari dela. Amaierako pasartean 
zinegileari buruzko komentarioak egiten dituelako narratzaileak.	

Egituraketari dagokionez, ipuinean gertaerak jarraian gertatzen dira. 
Sei atal desberdinetan banatuta dago ipuina, atal horietako bakoitzean 
istorioaren ekintza desberdinak azaltzen dira. Lehenengoan, 
pertsonaien eta haien egoeren berri ematen da, geroago, dortoka 
agertzen da eta bere inguruan bizi izandako ekintzak eta gertaerak 
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kontatzen dira. Azkenik, 
istorioaren bukaeran film 
b a t i e g i t e n d i o 
erreferentzia.	

B a l i a b i d e e n a r t e a n , 
pertsonifikazio nabarmen-
t z e n d a a n i m a l i a k 
pertsonen nolakotasunak 
hartzen dituztelako, hitz egiteko ahalmena adibidez. Elkarrizketekin 
josita dago ere eta dortokak esaten duen amaierako ikasbidea oso 
garrantzitsua da. Narratzaileari dagokionez, hirugarren pertsonan hitz 
egiten du, objektiboa da, pertsonaiek egiten dutena erakusten digu 
baina ez du iritzirik ematen, ezta pertsonaien joan-etorria baloratzen 
ere. Askotan bideo-kamara batekin konparatzen da istorioaren 
amaieran gertatzen den bezala.	

Esandako guztiaren arabera esan dezakegu, ikasteko ipuin bat dela, 
amaieran duen ikasbidea oso bitxia baita. Dortokak esaten duen 
bezala, "Ez dakigu ze inportantea den bakoitzak bere gaineko zatiari 
eustea". Horrekin, bakoitzak bere mende dituen gauzaz arduratu behar 
dela esaten digu, arazorik ez izateko eta gauzak aurrera modu egokian 
eraman ahal izateko. 

«Muga eta Haize Hegoa»  
Seigarren istorio hau kontatzen duena Marie Jeanne 
Borthiry dugu, bere aitañi eta amañirekin Larrañera 
negua pasatzera joaten dena. Bertan, neguak nahiko 
hotzak izaten dira eta amamak su-bazterretan 
ipuinak kontatzen dizkio. 

Amamak esaten zion bezala istorio honetan, 
Erronkari eta Larrañeren arteko mugaren inguruko 
biztanleak bizi izandako egoerak kontatzen dira.
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Ipuintxo honetan, badira bi herrialde; Frantzia eta Espainia. Kexatzen 
direnak betik haien arteko muga ez dagoela ondo markatuta eta haize 
hegoak etengabe jotzen duela haien herrialdeen kontra. Arazoa 
konpontzeko herrialdeko agintari gorenak erabakitzen dute itzelezko 
oihalez osatutako zaku bat jostea bertan haize hegoa sartzeko, 
pasatzen ez uzteko. 

Baina zaku hark ez du ezer konpontzen neguak gero ilunagoak eta 
gogorragoak dira eta herritarren ezinegona areagotzen da. Biztanleak 
ez daude batere ados ezarritako konponketarekin. Horrekin batera, 
badira maitasun arazoak bi herrialdeetako bikote batek ezin delako 
elkarrekin egon zakua dela eta. Horregatik, gau batean, Izaban bizi den 
Balbinak eta Bidankozeko Marianok aizkora batzuk hartuta zaku hura 
apurtzen dute eta haize hegoa ateratzen uzten dute. Horri esker, haize 
hegoak epeltasuna ekartzea lortzen dute hotz eta izoztutako lekuetara; 
horrela, bi lekuetako herritarrek bizimodu hobea lortzen dute, eta 
guztiek eskerrak ematen dizkiete. Gainera, herri agintariak aldatu 
egiten dira, oraingo honetan herriaren ongizatearen alde sinatzen dute 
eta hurrengo urtean haize hegoa heltzean poz-pozik jasotzen dute.

Pertsonaien artean nagusienak, Balina eta Marino dira haiei esker negu 
hotzen eta ilunen egoera hobetu egiten delako haize hegoa askatu 
ondoren. Gero gainerako beste pertsonaia batzuk aurki ditzakegu, 
besteak beste, herri agintariak, herritarrak...

Baliabideen artean, elkarrizketak aurkitzen ditugu. Horretaz aparte, 
onomatopeiek ere garrantzia handia hartzen dute istorioan: itsasoa, 
bruu..bruuuuu..., haizea, Uuuuuu uuuuhh... eta horrekin batera esaerak 
ere aurkitu ditzakegu, esaterako, "Agur eta osasunarekin bizi!". 
Bestetik, narratzailea kasu honetan protagonista da, bigarren pertsona 
pluralean hitz egiten du eta istorioan parte hartzen du.

Aurreko guztia laburtuz, esan 
dezakegu istorioa deigarria dela, gai 
nagusiak herriko elkartasuna eta 
ad isk idetasuna d i re lako. Eta 
arazoetatik igaro arren, azkenean 
guztiak pozik amaitzen dutelako. 
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Horrekin batera, mezu bat transmititu nahi du: konpondu behar garela 
daukagunarekin eta hori gustatzen ez bazaigu konponketa azkar eta 
txar bat hartu baino hobeto pentsatu behar dugula lehenago gero 
ondorioa txarragoa izan daitekeelako. 

«Gauza Galduen Sarea»   
Ipuin honek amaiera ematen dio zazpi istorio 
desberdinez osatutako obra honi. Margaret 
Atatakahq eskimalak kontatzen du eta honetan 
duela hamar urte gertatuko istorioa kotatzen du. 

Munduko iparraldeko herrialde hotzetan kokatuta 
dagoen abenturazko istorio da hau eta zenbait 
pertsonaia nagusi aurki ditzakegu bere baitan: 
Ukalik, larruzko arropekin jantzita eginda ibiltzen 
den umea; horrekin batera, badago bere aita foken 
ehizan aritzen dena; eta, azkenik, mutikoaren ama, izotz-etxea barnean 
geratzen dena foken-larruak zurratzen eta josten, arropak egiteko. Gero 
beste zenbait parte-hartzaile ere badaude, besteak beste Nano, 
Ukaliken panpina maitea, eta gauza galduen sareko zenbait animalia, 
esaterako, olagarroa.

Ipuintxo honek Ukalikek munduko iparraldeko herrialdeetan bizi den 
eskimalari gertatu zitzaion egoera kontatzen du, eta hura lortzeko bizi 
izandako egoerak.

Dena hasten da bere panpina, Nanok, galtzen denean. Hori gertatzean, 
haren bila doa etxe ondoko elurrez beteta dagoen eremura. Baina 
gehiegi urruntzen da eta inoiz imajinatu ez duen leku batera heltzen da, 
gauza galduen sarera. Eta han hainbat urtez galduta egon diren gauzak 
aurkitzen ditu. Sare hartako animaliekin zenbait elkarrizketa izan 
ondoren, bere etxera itzultzen da gauza galduen saretik hartutako zaku  
betearekin eta pertsona guztiei lapurrak hartutako gauzak itzultzen 
dizkie. 
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Baliabideen artean, gainerako ipuinetan bezala, elkarrizketa piloa 
aurkitzen dugu. Baita pertsonifikazioak ere, itsasoko animaliak eta 
ipuinean agertzen diren animaliak hitz egiten dutelako. Narratzailea 
kasu honetan kanpo narratzaile orojakilea da eta hirugarren pertsonan 
burutzen du kontakizuna.	

Konklusio gisa, esan dezakegu zazpi istorioetatik dibertigarriena izan 
dela eta interesgarrienetako bat ere. Fantasiazko mundu batera 
garraiatzen duelako irakurlea momentu oro eta irakurtzean oso 
sentsazio atseginak eta pozgarriak izaten direlako.

Iritzi orokorra
Munduko zazpi herrialdetako ipuinak obra argitalpen oso txukuna da 
koloreetan, eta  marrazkiz hornituta dago.

Gure eskuetan bigarren argitalpena eduki dugu eta horrek liburuak 
arrakasta izan duela adierazten du.

Liburuak, tituluak dioen moduan, zazpi narrazio kontatzen ditu, tradizio 
literario desberdinekoak; izan ere, Sarrionandiak kultura desberdinak 
bildu eta ezagutzera eman nahi izan ditu istorioen bidez. Horretarako, 
pertsonaia eta giro bereziak erabilita munduko ipuinen aniztasuna 
kontatzen saiatu da. Jakina, aniztasun horretan istorio batzuk 
ulergarriagoak egiten zaizkigu eta beste batzuk ez hainbeste. 
Esaterako, hirugarren ipuina, Silviak kontatzen duena bere aititek 
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(Patxi) bere bizitzan egindako aldaketa, itsasotik lehorrera bizitzera 
igarotzearena. Eta horrekin batera, obrako lehenengo ipuina, Pelho 
Leloren istorioa gainerakoak baino erakargarriagoak dira, 
deskribapenak dituztelako edo kontatzeko modua goxoago delako edo 
elkarrizketa ugarirekin osatuta daudelako edota transmititu nahi duten 
mezua eta hur transmititzeko modua erakargarriagoak direlako.

Beste batzuk, ordea, bosgarren istorioa kasu, ez da batere erraza 
ulertzeko. Ez direlako hain deigarriak horretan azaltzen diren ekintzak 
edo agian hezkuntza ez delako ondo ulertzen edota kontatzeko modua 
erakargarria ez delako. 

Nolanahi ere, denetan topa daitezke pasarte originalak edo 
inpaktanteak direnak, hala nola, dortokaren ipuinean, dortokak 
amaieran aurkezten duen ikasbidea, "Ez dakigu ze inportantea den 
bakoitzak bere zeruari eustea”; honen bidez transmititzen duen mezua 
oso sakona da, lehen aipatu bezala honen bidez esan nahi duena 
bakoitza gainean dituen gauzaz arduratu behar dela horiek ez jausteko 
eta bizitza aurrera eraman ahal izateko. Baina, hori ez da pasarte 
inpaktante bakarra, Patxi itsasgizonaren istorioaren amaiera 
emakumea lamia bat dela ohartzean nahiko deigarria da, ez dugulako 
inondik inora espero hori horrela izatea.
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