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Atalak metodoa

< Joseba Butroe

• E - M - Z ardatzak
• Parametro zehaztuak
• Z ardatzerako formula eta taula
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Testuko gaiarekin erlazioan!
• Internet eta kultura, egile eskubideak
• M. Jacksonen heriotza
(Artikulua ikastetxeko aldizkarirako)
• Aitonak alzheimerra duela jakin duzu
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 1 Idazlana

XV. mendean Guttenberg-ek inprenta asmatzeak mesede itzela egin zion garaiko kulturari.
Garai hartako idazleak ez ziren negarrez hasi haien lanak mundutik barreiatzean; ordea,
izugarri poztu ziren haien ospea eta ohorea handituko baitziren.
SGAE handik egotekotan Inkisidoreen antzera arituko zen inprenta ilegalen bila, kononen
bat kobratzeko edo!.
Internetek kultura goitik behera aldatu du. Lehen soilik idazleek idazten zuten, aktoreek
filmak egin, argazkilariek argazkiak egin. . . Gaur egun jarduera horiek demokratizatu egin dira.
Blogger, Youtube, Flickr. . . bezalako webguneei esker edonor bilakatu daiteke artista edonoiz,
horretarako trebezia izanik, eta, oraindik hobea dena, munduko edonork ikusi eta baloratu ahal
du nahi izanez gero. Artista bat baino gehiagok jadanik Interneten ikusiak eta kontratatuak
izan dira, ospea lortuz.
Kulturaren bultzatzaile hauek dohain egiten dute lan. Ez dute nahi dirutzarik, soilik
kulturaz gozatzea eta besteak gozaraztea. Ez da hori SGAE-ren ikuspuntua. Haiei emule-ren
bidez kultura hedatzea bost axola. Haiek helburua dirua bereganatzea da, haien patrikak aski
betetzea.
SGAE guztiz oker dabil planteamendu hori defendatzean. Beharbada disken salmentatik
datorren kapitala, baina abeslarien ospea? Esponentzialki hazten da Interneteko mandoari
esker. Ospea eta kulturarekiko axolagabekeria aski erakutsi dute, ondorioz haien hizkuntzara
itzuliko dut baieztapen hau, euroetara: Abeslari bat jende gehiagok ezagututa eta benetan ona
baldin bada, zenbat dirutza lortuko da kontzertu, telebista, emanaldi edota horrelako
jardueren bidez? Arazoa izan daiteke beharbada hain onak ez izatea eta horretaz gu
konturatzea nahi ez izatea...
Beraz, SGAE-ko lagunok, ez bota ‘so’-rik mandotxoari hark bultzatuko baitu kultura eta
artista onak eta diruzaleak bereiziko baititu.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

-
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XV. mendean Guttenberg-ek inprenta asmatzeak mesede itzela egin zion garaiko kulturari.

?

Garai hartako idazleak ez ziren negarrez hasi haien lanak mundutik barreiatzean; ordea,
izugarri poztu ziren haien ospea eta ohorea handituko baitziren.
SGAE handik egotekotan Inkisidoreen antzera arituko zen inprenta ilegalen bila, kononen
bat kobratzeko edo!.
Internetek kultura goitik behera aldatu du. Lehen soilik idazleek idazten zuten, aktoreek
filmak egin, argazkilariek argazkiak egin. . . Gaur egun jarduera horiek demokratizatu egin dira.
Blogger, Youtube, Flickr. . . bezalako webguneei esker edonor bilakatu daiteke artista edonoiz,
horretarako trebezia izanik, eta, oraindik hobea dena, munduko edonork ikusi eta baloratu ahal
du nahi izanez gero. Artista bat baino gehiagok jadanik Interneten ikusiak eta kontratatuak
izan dira, ospea lortuz.
Kulturaren bultzatzaile hauek dohain egiten dute lan. Ez dute nahi dirutzarik, soilik
kulturaz gozatzea eta besteak gozaraztea. Ez da hori SGAE-ren ikuspuntua. Haiei emule-ren
bidez kultura hedatzea bost axola. Haien helburua dirua bereganatzea da, haien patrikak aski
betetzea.
SGAE guztiz oker dabil planteamendu hori defendatzean. Beharbada disken salmentatik

V

datorren kapitala, baina abeslarien ospea? Esponentzialki hazten da Interneteko mandoari

!

esker. Ospea eta kulturarekiko axolagabekeria aski erakutsi dute, ondorioz haien hizkuntzara
itzuliko dut baieztapen hau, euroetara: Abeslari bat jende gehiagok ezagututa eta benetan ona
baldin bada, zenbat dirutza lortuko da kontzertu, telebista, emanaldi edota horrelako
jardueren bidez? Arazoa izan daiteke beharbada hain onak ez izatea eta horretaz gu
konturatzea nahi ez izatea...
Beraz, SGAE-ko lagunok, ez bota ‘so’-rik mandotxoari hark bultzatuko baitu kultura eta
artista onak eta diruzaleak bereiziko baititu.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

Internet eta kultura
XV. mendean Guttenberg-ek inprenta asmatzeak mesede itzela egin zion garaiko kulturari.
Garai hartako idazleak ez ziren negarrez hasi euren lanak mundutik zabaltzean; ordea,
izugarri poztu ziren, euren ospea eta ohorea handitu egingo baitziren. SGAE handik egonez gero
inkisidoreen antzera arituko zen inprenta ilegalen bila, kononen bat kobratzeko edo!
Internetek kultura goitik behera aldatu du. Lehen soilik idazleek idazten zuten, aktoreek
filmak egin, argazkilariek argazkiak egin. . . Gaur egun jarduera horiek demokratizatu egin dira.
Blogger, Youtube, Flickr. . . bezalako webguneei esker edonor bilaka daiteke artista edonoiz,
horretarako trebezia izanez gero; eta, are hobea dena, munduko edonork ikusi eta baloratu ahal
du, nahi izanez gero. Artista bat baino gehiago jadanik Interneten ikusiak eta kontratatuak
izan dira, eta ospea lortu dute.
Kulturaren bultzatzaile horiek dohain egiten dute lan. Ez dute nahi dirutzarik, soilik
kulturaz gozatzea eta besteei gozaraztea. Ez da hori SGAEren ikuspuntua. Eurei emule-ren
bidez kultura hedatzea bost axola. Euren helburua dirua eskuratzea da, euren patrikak ondo
betetzea.
Baina SGAE guztiz oker dabil planteamendu hori defendatzean. Beharbada, diskoen salmentatik
etorriko da dirua, baina eta abeslarien ospea? Hori esponentzialki hazten da Interneteko mandoari
esker. Ospea eta kulturarekiko axolagabekeria aski erakutsi dute; ondorioz, haien hizkuntzara
itzuliko dut baieztapen hau, eurotara: abeslari bat jende askok ezagututa eta benetan ona
baldin bada, zenbateko dirutza ez ote du lortuko kontzertu, telebista, emanaldi edota horrelako
jardueren bidez? Arazoa izan daiteke, beharbada, hain onak ez izatea eta horretaz gu
konturatzea nahi ez izatea...
Beraz, SGAEko lagunok, ez bota ‘ixo’rik mandotxoari, hark bultzatuko baitu kultura eta
artista onak eta diruzaleak bereiziko baititu.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

Internet eta kultura
XV. mendean Guttenberg-ek inprenta asmatzeak mesede itzela egin zion garaiko kulturari.
Garai hartako idazleak ez ziren negarrez hasi euren lanak mundutik zabaltzean; ordea,
izugarri poztu ziren, euren ospea eta ohorea handitu egingo baitziren. SGAE handik egonez gero
inkisidoreen antzera arituko zen inprenta ilegalen bila, kononen bat kobratzeko edo!
Internetek kultura goitik behera aldatu du. Lehen soilik idazleek idazten zuten, aktoreek
filmak egin, argazkilariek argazkiak egin. . . Gaur egun jarduera horiek demokratizatu egin dira.
Blogger, Youtube, Flickr. . . bezalako webguneei esker edonor bilaka daiteke artista edonoiz,
horretarako trebezia izanez gero; eta, are hobea dena, munduko edonork ikusi eta baloratu ahal
du, nahi izanez gero. Artista bat baino gehiago jadanik Interneten ikusiak eta kontratatuak
izan dira, eta ospea lortu dute.
Kulturaren bultzatzaile horiek dohain egiten dute lan. Ez dute nahi dirutzarik, soilik
kulturaz gozatzea eta besteei gozaraztea. Ez da hori SGAEren ikuspuntua. Eurei emule-ren
bidez kultura hedatzea bost axola. Euren helburua dirua eskuratzea da, euren patrikak ondo
betetzea.
Baina SGAE guztiz oker dabil planteamendu hori defendatzean. Beharbada, diskoen salmentatik
etorriko da dirua, baina eta abeslarien ospea? Hori esponentzialki hazten da Interneteko mandoari
esker. Ospea eta kulturarekiko axolagabekeria aski erakutsi dute; ondorioz, haien hizkuntzara
itzuliko dut baieztapen hau, eurotara: abeslari bat jende askok ezagututa eta benetan ona
baldin bada, zenbateko dirutza ez ote du lortuko kontzertu, telebista, emanaldi edota horrelako
jardueren bidez? Arazoa izan daiteke, beharbada, hain onak ez izatea eta horretaz gu
konturatzea nahi ez izatea...
Beraz, SGAEko lagunok, ez bota ‘ixo’rik mandotxoari, hark bultzatuko baitu kultura eta
artista onak eta diruzaleak bereiziko baititu.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 1 Idazlana

Kaixo, Natalia
Zelan doa bizitza? Asteak dira hitz egiten ez dugula, potxola! Azterketak gora eta
azterketak behera. Baina, beno, laster bukatuko da dena! Bai, badakit oso arraroa dela nik
ordenagailua hain goiz hartzea. Berri txarrak ditut. Oso berri txarrak, tamalez.
Aitite gaixorik zebilen, badakizu. Auto istripua izan zuenetik ez du burua altxatu, gizajoa!
Hori lehenengo, gero amamarena. . . Nekez jarraitzen zion egunerokoari, goizero altxatu
beharrari, familia eta lagunak irribarre eta ‘ondo nagoela, motel!’ batez lasaitzeari. Eta gainera
artritisari eta adineko guztien gaitzei aurre egin behar. Gizon indartsua da aitite.
Baina, antza danez, ez guk uste bezain indartsu. Dirudienez, ezin izan du jarraitu eta
burmuinak ondo erantzuteari utzi dio. Sendagilearenean egon gara goizean eta aititeri
Alzheimerra diagnostikatu diote. Are gehiago, denborak aurrera joan ahala, okerrera doan
gaixotasunaren aldaeretako bat. Aitonak ez du egoeraren larritasuna ulertu, baina amari mundua
gainera erori zaio. Negarretan deitu dit telefonoz. Emakume indartsua ere bada ama.
Aditzen genuen aitona ez zegoela erabat ondo, zenbait gauza ahazten zituela eta orduak
eta orduak eman ahal zituela lasai eta isilik. Normaltzat hartu genuen, dagoeneko zahartxoa
baita, eta guk gauzak ahazten bagenituen, zergatik berak ez? Baina gero izenak nahasten
hasi zitzaizkigun, non zegoen edo nora joan behar zuen ahazten. . . Sendagileak tratamendua
bidali dio eta hobe daitekeela esan, baina hori momentu puntualen gauza izan daitekeela ere
bai.
Ez dakit zer egin, potxola! Aitonak ahazten banau, zer egingo dut? Badakizu zenbat maite
dudan aitona eta ze neurritan elkarrekin gauden. Erantzun goiz, behar zaitut.
Musu bat
Rocio
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

Kaixo, Natalia
Zelan doa bizitza? Asteak dira hitz egiten ez dugula, potxola! Azterketak gora eta
azterketak behera. Baina, beno, laster bukatuko da dena! Bai, badakit oso arraroa dela nik
ordenagailua hain goiz hartzea. Berri txarrak ditut. Oso berri txarrak, tamalez.
Aitite gaixorik zebilen, badakizu. Auto istripua izan zuenetik ez du burua altxatu, gizajoa!
Hori lehenengo, gero amamarena. . . Nekez jarraitzen zion egunerokoari, goizero altxatu
beharrari, familia eta lagunak irribarre eta ‘ondo nagoela, motel!’ batez lasaitzeari. Eta gainera
artritisari eta adineko guztien gaitzei aurre egin behar. Gizon indartsua da aitite.
Baina, antza danez, ez guk uste bezain indartsu. Dirudienez, ezin izan du jarraitu eta
burmuinak ondo erantzuteari utzi dio. Sendagilearenean egon gara goizean eta aititeri
Alzheimerra diagnostikatu diote. Are gehiago, denborak aurrera joan ahala, okerrera doan
gaixotasunaren aldaeretako bat. Aitonak ez du egoeraren larritasuna ulertu, baina amari mundua
gainera erori zaio. Negarretan deitu dit telefonoz. Emakume indartsua ere bada ama.
Aditzen genuen aitona ez zegoela erabat ondo, zenbait gauza ahazten zituela eta orduak
eta orduak eman ahal zituela lasai eta isilik. Normaltzat hartu genuen, dagoeneko zahartxoa
baita, eta guk gauzak ahazten bagenituen, zergatik berak ez? Baina gero izenak nahasten
hasi zitzaizkigun, non zegoen edo nora joan behar zuen ahazten. . . Sendagileak tratamendua
bidali dio eta hobe daitekeela esan, baina hori momentu puntualen gauza izan daitekeela ere
bai.
Ez dakit zer egin, potxola! Aitonak ahazten banau, zer egingo dut? Badakizu zenbat maite
dudan aitona eta ze neurritan elkarrekin gauden. Erantzun goiz, behar zaitut.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

Kaixo, Natalia
Zelan doa bizitza? Asteak dira hitz egiten ez dugula, potxola! Azterketak gora eta
azterketak behera. Baina, beno, laster bukatuko da dena! Bai, badakit oso arraroa dela nik
ordenagailua hain goiz hartzea. Berri txarrak ditut. Oso berri txarrak, tamalez.
Aitite gaixorik zebilen, badakizu. Auto istripua izan zuenetik ez du burua altxatu, gizajoak!
Hori lehenengo, gero amamarena. . . Nekez jarraitzen zion egunerokoari, goizero altxatu
beharrari, familia eta lagunak irribarre eta ‘Ondo nagoela, motel!’ batez lasaitzeari. Eta, gainera,
artritisari eta adineko guztien gaitzei aurre egin behar. Gizon indartsua da aitite.
Baina, antza denez, ez guk uste bezain indartsu. Dirudienez, ezin izan du jarraitu eta
burmuinak ondo erantzuteari utzi dio. Sendagilearenean egon gara goizean eta aititeri
Alzheimerra diagnostikatu diote; are gehiago, denbora aurrera joan ahala, okerrera doan
gaixotasunaren aldaeretako bat. Aititek ez du ulertu egoeraren larritasuna, baina amari mundua
gainera erori zaio. Negarretan deitu dit telefonoz. Emakume indartsua da ama bera ere.
Aditzen genuen aitite ez zegoela erabat ondo, zenbait gauza ahazten zituela eta orduak
eta orduak eman ahal zituela lasai eta isilik. Normaltzat hartu genuen, dagoeneko zahartxoa
baita, eta guk gauzak ahazten bagenituen, zergatik ez berak ere? Baina gero izenak nahasten
hasi zitzaigun, non zegoen edo nora joan behar zuen ahazten. . . Sendagileak tratamendua

?

agindu dio eta hobetu daitekeela esan, baina hori momentu puntualeko gauza izan daitekeela
ere bai esan du.
Ez dakit zer egin, potxola! Aititek ahazten banau, zer egingo dut? Badakizu zein maite
dudan aitona eta ze lotuta gauden elkarri.
Erantzun arin, behar zaitut eta.
Musu bat
Rocio
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

Kaixo, Natalia
Zelan doa bizitza? Asteak dira hitz egiten ez dugula, potxola! Azterketak gora eta
azterketak behera. Baina, beno, laster bukatuko da dena! Bai, badakit oso arraroa dela nik
ordenagailua hain goiz hartzea. Berri txarrak ditut. Oso berri txarrak, tamalez.
Aitite gaixorik zebilen, badakizu. Auto istripua izan zuenetik ez du burua altxatu, gizajoak!
Hori lehenengo, gero amamarena. . . Nekez jarraitzen zion egunerokoari, goizero altxatu
beharrari, familia eta lagunak irribarre eta ‘Ondo nagoela, motel!’ batez lasaitzeari. Eta, gainera,
artritisari eta adineko guztien gaitzei aurre egin behar. Gizon indartsua da aitite.
Baina, antza denez, ez guk uste bezain indartsu. Dirudienez, ezin izan du jarraitu eta
burmuinak ondo erantzuteari utzi dio. Sendagilearenean egon gara goizean eta aititeri
Alzheimerra diagnostikatu diote; are gehiago, denbora aurrera joan ahala, okerrera doan
gaixotasunaren aldaeretako bat. Aititek ez du ulertu egoeraren larritasuna, baina amari mundua
gainera erori zaio. Negarretan deitu dit telefonoz. Emakume indartsua da ama bera ere.
Aditzen genuen aitite ez zegoela erabat ondo, zenbait gauza ahazten zituela eta orduak
eta orduak eman ahal zituela lasai eta isilik. Normaltzat hartu genuen, dagoeneko zahartxoa
baita, eta guk gauzak ahazten bagenituen, zergatik ez berak ere? Baina gero izenak nahasten
hasi zitzaigun, non zegoen edo nora joan behar zuen ahazten. . . Sendagileak tratamendua
agindu dio eta hobetu daitekeela esan, baina hori momentu puntualeko gauza izan daitekeela
ere bai.
Ez dakit zer egin, potxola! Aititek ahazten banau, zer egingo dut? Badakizu zein maite
dudan aitona eta ze lotuta gauden elkarri.
Erantzun lehenbailehen, behar zaitut eta.
Musu bat
Rocio
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 1 Idazlana

—
Michael Jackson, denok dakigun bezela, mundu honetan izan dugun abeslari eta dantzari
trebea izan da. Nahiz eta ez izan gure kultura berdinekoa eta bere abestiak ulergaitzak
izan, Michael Jacksonen musika soinuak gaitasun handia du, guztiok dantzan jartzeko bere
musikarekin.
Michael Jackson gaur egun, Elvis Presleik duela urte batzuk izan zuen garrantzi berbera
du. Biak izan dira historia musikalaren jaun eta jabe, biak sortutako musikak edo soinuak,
bizitasuna eman die gure bizitza sumeei, alaitasun puntu bat eskainiz.
Gizon honek, hots Michael Jacksonek nahiz eta bere bizitza pertsonalean huts egite asko
izan (droga kontuetan, bortxaketetan…) musika arloan oso kategori handiko gizona izan da eta
bere heriotzak, gure oroimenean hutsi ditu bere abestiak, esate baterako: smouth, criminal.
Baina Michael Jackson ez zen soilik bere abestiengaitik egin ospetzu, baizik eta bere
dantzatzeko moduengaitik. Beste abeslari guztiekin alderatuta, honek, bizitasuna ematen zion,
bere doinueri, ohol gainean edo antzoki batean, izugarrizko erakustaldiak eginez dantzan. Sale
asko lortzen zituen. Kultura guztietako saleak zituen eta gaur egun horrelako gutxi daude,
kultura desberdineko saleak edo jarraitzaileak dituenak. Eta talde horiek ere gure historiaren
parte izatera pasatu dira. Baina gizon honek miloika eta miloika sale izan ditu beti eta bere
heriotza oraindik ez bazen gertatuko sale gehiago izango zituen. Baina denok jakin dugu,
Michael Jacksonek azaleko arazoak izan dituela eta egindako operazio guztien ondorioz,
bere gaisotasuna txarrera joango zela. Nahiz eta orain bera ez egon, bere sale guztiok
oroimenean izango dugu. Zeren eta bere musika doinuak gure bizitzan hutsune handi bat bete
bait du.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

—
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Michael Jackson, denok dakigun bezela, mundu honetan izan dugun abeslari eta dantzari
trebea izan da. Nahiz eta ez izan gure kultura berdinekoa eta bere abestiak ulergaitzak
izan, Michael Jacksonen musika soinuak gaitasun handia du, guztiok dantzan jartzeko bere
musikarekin.
Michael Jackson gaur egun, Elvis Presleik duela urte batzuk izan zuen garrantzi berbera
du. Biak izan dira historia musikalaren jaun eta jabe, biak sortutako musikak edo soinuak,
bizitasuna eman die gure bizitza sumeei, alaitasun puntu bat eskainiz.
Gizon honek, hots Michael Jacksonek nahiz eta bere bizitza pertsonalean huts egite asko
izan (droga kontuetan, bortxaketetan…) musika arloan oso kategori handiko gizona izan da eta
bere heriotzak, gure oroimenean hutsi ditu bere abestiak, esate baterako: smouth, criminal.
Baina Michael Jackson ez zen soilik bere abestiengaitik egin ospetzu, baizik eta bere
dantzatzeko moduengaitik. Beste abeslari guztiekin alderatuta, honek, bizitasuna ematen zion,
bere doinueri, ohol gainean edo antzoki batean, izugarrizko erakustaldiak eginez dantzan. Sale
asko lortzen zituen. Kultura guztietako saleak zituen eta gaur egun horrelako gutxi daude,
kultura desberdineko saleak edo jarraitzaileak dituenak. Eta talde horiek ere gure historiaren
parte izatera pasatu dira. Baina gizon honek miloika eta miloika sale izan ditu beti eta bere
heriotza oraindik ez bazen gertatuko sale gehiago izango zituen. Baina denok jakin dugu,
Michael Jacksonek azaleko arazoak izan dituela eta egindako operazio guztien ondorioz,
bere gaisotasuna txarrera joango zela. Nahiz eta orain bera ez egon, bere sale guztiok
oroimenean izango dugu. Zeren eta bere musika doinuak gure bizitzan hutsune handi bat bete
bait du.

245

Hitz kopurua: ............
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

Michael Jackson-en heriotza
Michael Jackson, denok dakigun bezela, mundu honetan izan dugun abeslari eta dantzari
trebeenetakoa izan da. Nahiz eta ez izan gure kultura berekoa eta bere abestiak ez ulertu,
Michael Jacksonen musika doinuak gaitasun handia du, guztiok dantzan jartzeko bere
musikarekin.
Michael Jacksonek gaur egun Elvis Presleik duela urte batzuk izan zuen garrantzi berbera
du. Biak izan dira historia musikalaren jaun eta jabe, biek sortutako musikak edo doinuek
bizitasuna eman diete gure bizitza xumeei, alaitasun puntu bat eskainiz.
Gizon honek, hots Michael Jacksonek, nahiz eta bere bizitza pertsonalean hutsegite asko
izan (droga kontuetan, bortxaketetan…) musika arloan oso kategoria handiko pertsona izan da eta
bere heriotzak gure oroimenean utzi ditu bere abestiak, esate baterako: smouth, criminal.
Baina Michael Jackson ez zen soilik bere abestiengatik egin ospetsu, baizik eta bere
dantzatzeko moduengatik. Beste abeslari guztien aldean, honek bizitasuna ematen zien
bere doinuei, ohol gainean edo antzoki batean, izugarrizko erakustaldiak eginez dantzan. Zale
asko lortzen zituen. Kultura guztietako zaleak zituen eta gaur egun horrelako gutxi daude,
kultura desberdineko zaleak edo jarraitzaileak dituztenak. Eta talde horiek ere gure
historiaren parte izatera pasatu dira. Baina gizon honek milioika eta milioika zale izan ditu
beti eta bere heriotza gertatu ez balitz oraindik zale gehiago izango zituen.
Baina denok genekien Michael Jacksonek azaleko arazoak zituela eta egindako ebakuntza
guztien ondorioz, bere gaixotasuna txarrera joango zela. Nahiz eta orain bera ez egon, bere
zale guztiok oroimenean izango dugu, zeren eta bere musika doinuak gure bizitzan hutsune
handi bat bete baitu.

. 3,1
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

Michael Jackson-en heriotza
Michael Jackson, denok dakigun bezela, mundu honetan izan dugun abeslari eta dantzari
trebeenetakoa izan da. Nahiz eta ez izan gure kultura berekoa eta bere abestiak ez ulertu,
Michael Jacksonen musika doinuak gaitasun handia du, guztiok dantzan jartzeko bere
musikarekin.
Michael Jacksonek gaur egun Elvis Presleik duela urte batzuk izan zuen garrantzi berbera
du. Biak izan dira historia musikalaren jaun eta jabe, biek sortutako musikak edo doinuek
bizitasuna eman diete gure bizitza xumeei, alaitasun puntu bat eskainiz.
Gizon honek, hots Michael Jacksonek, nahiz eta bere bizitza pertsonalean hutsegite asko
izan (droga kontuetan, bortxaketetan…) musika arloan oso kategoria handiko pertsona izan da eta
bere heriotzak gure oroimenean utzi ditu bere abestiak, esate baterako: smouth, criminal.
Baina Michael Jackson ez zen soilik bere abestiengatik egin ospetsu, baizik eta bere
dantzatzeko moduengatik. Beste abeslari guztien aldean, honek bizitasuna ematen zien
bere doinuei, ohol gainean edo antzoki batean, izugarrizko erakustaldiak eginez dantzan. Zale
asko lortzen zituen. Kultura guztietako zaleak zituen eta gaur egun horrelako gutxi daude,
kultura desberdineko zaleak edo jarraitzaileak dituztenak. Eta talde horiek ere gure
historiaren parte izatera pasatu dira. Baina gizon honek milioika eta milioika zale izan ditu
beti eta bere heriotza gertatu ez balitz oraindik zale gehiago izango zituen.
Baina denok genekien Michael Jacksonek azaleko arazoak zituela eta egindako ebakuntza
guztien ondorioz, bere gaixotasuna txarrera joango zela. Nahiz eta orain bera ez egon, bere
zale guztiok oroimenean izango dugu, zeren eta bere musika doinuak gure bizitzan hutsune
handi bat bete baitu.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 1 Idazlana

Kaixo aitite maitea,
Atzo amak zure gaixotasunaren berri eman zidan, begiak malkoz bustita zeuzkala.

Medikuak alzheimerra zenuela esan zizun eta horrekin beharbada zure bizitzaren ikuspuntua
bat batean aldatu egin zen.

Egia da bai, duela gutxi zenbait arazo izaten hasi zarela iloben izenak gogoratzeko edo

giltzak non utzi dituzun jakiteko. Baina guk ez genuen ezer ikusten edo ez genuen ezer
ikusi nahi.

Txikitatik gurasoek zaindu ezin nindutenean zuregana eramaten ninduten jan, lo edo

jolastera. Baita igandero gure bidai pribatuetan inguruneko zonaldeak esagutzera eramaten

ninduzun. Bertan zure gaztaroko istoriotxoak, lagunak eta baita zenbait neska lagunen inguruan
hitz egiten zenidan. Sekulako gertaerak ziren. Nik gogokoen ditudana amama ezagutu

zenuenarena da. Biok hain gazte eta osasuntzu imaginatzen zaituztet etorkizunean zer
pasatuko den jakin barik.

Orain egoera antzekoa da baina zerbait gehitu behar diogu, iragana ere ez duzula jakingo.

Hala ere, zuk nire izena jakin ezean, hamar aldiz errepikatuko dizut, etxean bainugela non
dagoen ez jakitean, haraino eramango zaitut, bizitza osoa emandako hiritik paseatzean kaleak
ezagutzen ez badituzu, nik azaldu egingo dizkizut.

Izan ere, zuk behin nirekin egin zenuen, zenekien guztia edo gehiago erakutsi zenidan,

bizitzaren dinamika azaldu zenidan eta ahulak lagundu behar direla ere irakatsi zenidan. Hori
dela eta, zu ez zaitut alde batera utziko. Badakit gauzak gogorrak izango direla, gaixotasun

bat ez da txantxa. Badakit noizbehinka ez duzula ezta ideiarik izango nik nor naizen. Kontran,

arrazoi guzti horiek dira indartsuago egiten nautenak. Nahiz eta nik zure iloba izateari utzi,
zuk beti nire aitona izango zara. Haur bat nintzela bizitza erakutsi zidana eta bizitzak berak

batzuetan gauza onak eta gauza txarrak ditu. Nire proposamena gaixotasun hau gauza on bat
bilakatzea lortzea da.

Horregatik inoiz baino indar handiagoa dut nik zuri behin irakatsi zenidana kontatzeko.

Azken finean, gaixotasuna izanda edo ez beti maite egingo zaitut eta pertsona berdina izango

zara. Zuk aldatzeagaitik ez gara guk aldatuko, aitzitik, lagundu egingo zaitugu bizitza ezin
hobea izan dezazun zuk guri eskaini diguzun bezala.
Besarkada handi bat,
Zure iloba kutuna
Hitz kopurua: ............
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

Kaixo aitite maitea,
Atzo amak zure gaixotasunaren berri eman zidan, begiak malkoz bustita zeuzkala.

?! Medikuak

alzheimerra zenuela esan zizun eta horrekin beharbada zure bizitzaren ikuspuntua

bat batean aldatu egin zen.

Egia da bai, duela gutxi zenbait arazo izaten hasi zarela iloben izenak gogoratzeko edo

giltzak non utzi dituzun jakiteko. Baina guk ez genuen ezer ikusten edo ez genuen ezer
ikusi nahi.

Txikitatik gurasoek zaindu ezin nindutenean zuregana eramaten ninduten jan, lo edo

jolastera. Baita igandero gure bidai pribatuetan inguruneko zonaldeak esagutzera eramaten
ninduzun. Bertan zure gaztaroko istoriotxoak, lagunak eta baita zenbait neska lagunen inguruan
hitz egiten zenidan. Sekulako gertaerak ziren. Nik gogokoen ditudana amama ezagutu

zenuenarena da. Biok hain gazte eta osasuntzu imaginatzen zaituztet etorkizunean zer
pasatuko den jakin barik.

Orain egoera antzekoa da baina zerbait gehitu behar diogu, iragana ere ez duzula jakingo.

Hala ere, zuk nire izena jakin ezean, hamar aldiz errepikatuko dizut, etxean bainugela non
dagoen ez jakitean, haraino eramango zaitut, bizitza osoa emandako hiritik paseatzean kaleak
ezagutzen ez badituzu, nik azaldu egingo dizkizut.

Izan ere, zuk behin nirekin egin zenuen, zenekien guztia edo gehiago erakutsi zenidan,

bizitzaren dinamika azaldu zenidan eta ahulak lagundu behar direla ere irakatsi zenidan. Hori
dela eta, zu ez zaitut alde batera utziko. Badakit gauzak gogorrak izango direla, gaixotasun

bat ez da txantxa. Badakit noizbehinka ez duzula ezta ideiarik izango nik nor naizen. Kontran,

arrazoi guzti horiek dira indartsuago egiten nautenak. Nahiz eta nik zure iloba izateari utzi,
zuk beti nire aitona izango zara. Haur bat nintzela bizitza erakutsi zidana eta bizitzak berak

batzuetan gauza onak eta gauza txarrak ditu. Nire proposamena gaixotasun hau gauza on bat
bilakatzea lortzea da.

Horregatik inoiz baino indar handiagoa dut nik zuri behin irakatsi zenidana kontatzeko.

Azken finean, gaixotasuna izanda edo ez beti maite egingo zaitut eta pertsona berdina izango
zara. Zuk aldatzeagaitik ez gara guk aldatuko, aitzitik, lagundu egingo zaitugu bizitza ezin
hobea izan dezazun zuk guri eskaini diguzun bezala.
Besarkada handi bat,
Zure iloba kutuna
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Hitz kopurua: ............

* GUTUNA
Idatz iezaiozu lagun min bati gutun bat,
zure aitona (aitita) Alzheimerrak jota
dagoela kontatuz eta zure sentimenduak
adieraziz.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

Kaixo aitite maitea,
Atzo amak zure gaixotasunaren berri eman zidan, begiak malkoz bustita zeuzkala.

Medikuak alzheimerra zenuela esan zizun eta horrekin, beharbada, zure bizitzaren ikuspuntua
bat-batean aldatu zen.

Egia da bai, duela gutxi zenbait arazo izaten hasi zarela, esaterako iloben izenak gogoratzeko edo

giltzak non utzi dituzun jakiteko. Baina guk ez genuen ezer ikusten, edo ez genuen ezer
ikusi nahi.

Txikitatik gurasoek zaindu ezin nindutenean zugana eramaten ninduten jatera, lo egitera edo

jolastera. Era berean, igandero geure ibilalditxoetan inguruko lekuak ezagutzera eramaten

ninduzun. Eta horietan zure gaztaroko istoriotxoak, lagunak eta baita zenbait neska laguni buruz

hitz egiten zenidan. Sekulako gertaerak ziren. Nik gogokoen dudana amama ezagutu

zenuenekoa da. Biok hain gazte eta osasuntsu imajinatzen zaituztet, etorkizunean zer
pasatuko zen jakin barik.

Orain egoera antzekoa da baina zerbait gehitu behar diogu, iragana ere ez duzula jakingo.

Hala ere, zuk nire izena gogoratu ezean, hamar aldiz errepikatuko dizut, etxean bainugela non

dagoen ez badakizu, haraino eramango zaitut, bizitza osoa emandako hiritik paseatzean kaleak
ezagutzen ez badituzu, neuk azalduko dizkizut.

Izan ere, zuk behin nirekin egin zenuen, zenekien guztia edo gehiago irakatsi zenidan,

bizitzaren dinamika azaldu zenidan eta ahulei lagundu behar zaiela ere irakatsi zenidan.
Horregatik, ez zaitut alde batera utziko. Badakit egoera gogorra izango dela, gaixotasun

bat ez da txantxa. Badakit noizbehinka ez duzula ezta ideiarik izango ni nor naizen. Ordea,
arrazoi horiek guztiak dira indartsuago egiten nautenak. Nahiz eta nik zure iloba izateari utzi,
zu beti nire aitite izango zara. Haur bat nintzela bizitza erakutsi zidana eta bizitzak berak

batzuetan gauza onak eta gauza txarrak ditu. Nire helburua gaixotasun hau gauza on bat
bilakatzea lortzea izango da.

Horregatik, inoiz baino indar handiagoa dut zuri behin irakatsi zenidana kontatzeko.

Azken finean, gaixotasuna izanda edo ez beti maite izango zaitut eta pertsona bera izango
zara. Zu aldatzeagaitik gu ez gara aldatuko; aitzitik, lagundu egingo dizugu bizitza
hobea izan dezazun, zuk guri eskaini diguzun bezala.
Besarkada handi bat,
Zure iloba kutuna
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Alderdietako batean (E) 0 izan duenez,
azken nota: gehienez 4.
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< Atalak metodoa

B2-SELEKT ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

Kaixo aitite maitea,
Atzo amak zure gaixotasunaren berri eman zidan, begiak malkoz bustita zeuzkala.

Medikuak alzheimerra zenuela esan zizun eta horrekin, beharbada, zure bizitzaren ikuspuntua
bat-batean aldatu zen.

Egia da bai, duela gutxi zenbait arazo izaten hasi zarela, esaterako iloben izenak gogoratzeko edo

giltzak non utzi dituzun jakiteko. Baina guk ez genuen ezer ikusten, edo ez genuen ezer
ikusi nahi.

Txikitatik gurasoek zaindu ezin nindutenean zugana eramaten ninduten jatera, lo egitera edo

jolastera. Era berean, igandero geure ibilalditxoetan inguruko lekuak ezagutzera eramaten

ninduzun. Eta horietan zure gaztaroko istoriotxoak, lagunak eta baita zenbait neska laguni buruz

hitz egiten zenidan. Sekulako gertaerak ziren. Nik gogokoen dudana amama ezagutu

zenuenekoa da. Biok hain gazte eta osasuntsu imajinatzen zaituztet, etorkizunean zer
pasatuko zen jakin barik.

Orain egoera antzekoa da baina zerbait gehitu behar diogu, iragana ere ez duzula jakingo.

Hala ere, zuk nire izena gogoratu ezean, hamar aldiz errepikatuko dizut, etxean bainugela non

dagoen ez badakizu, haraino eramango zaitut, bizitza osoa emandako hiritik paseatzean kaleak
ezagutzen ez badituzu, neuk azalduko dizkizut.

Izan ere, zuk behin nirekin egin zenuen, zenekien guztia edo gehiago irakatsi zenidan,

bizitzaren dinamika azaldu zenidan eta ahulei lagundu behar zaiela ere irakatsi zenidan.
Horregatik, ez zaitut alde batera utziko. Badakit egoera gogorra izango dela, gaixotasun

bat ez da txantxa. Badakit noizbehinka ez duzula ezta ideiarik izango ni nor naizen. Ordea,

arrazoi horiek guztiak dira indartsuago egiten nautenak. Nahiz eta nik zure iloba izateari utzi,
zu beti nire aitite izango zara. Haur bat nintzela bizitza erakutsi zidana eta bizitzak berak

batzuetan gauza onak eta gauza txarrak ditu. Nire helburua gaixotasun hau gauza on bat
bilakatzea lortzea izango da.

Horregatik, inoiz baino indar handiagoa dut zuri behin irakatsi zenidana kontatzeko.

Azken finean, gaixotasuna izanda edo ez beti maite izango zaitut eta pertsona bera izango
zara. Zu aldatzeagaitik gu ez gara aldatuko; aitzitik, lagundu egingo dizugu bizitza
hobea izan dezazun, zuk guri eskaini diguzun bezala.
Besarkada handi bat,
Zure iloba kutuna
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