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Gustavo de Maeztu Museoak ongietorria eman nahi dio arteaz, edertasunaz eta kultu-
raz gozatu nahi duen jende guztiari. Nafarroako Errege-erreginen Jauregian kokatua 
dago, hots, XII. mendeko eraikina da (Egako Granadako Dukeen Jauregia ere esaten 
zaio) eta kasu paregabea da Nafarroako arkitektura zibil erromanikoan. Hasierako 
egituraren zati handi bat kontserbatu du, bai eta ondare-balio handiko elementuak 
ere, hala nola Errolanen eta Ferragut erraldoiaren arteko borroka irudikatzen duen 
kapitel historiatua edo fatxada nagusian buru diren erdi-puntuko lau arkuak.  
 
Gustavo de Maeztu y Whitney (Gasteiz, 1887 - Lizarra, 1947) artista polifazetikoaren 
ondarearen zati handi bat dago Museoan gordea. Izan ere, Espainiako Gerra Zibila 
piztean, Lizarran kokatzea erabaki zuen. Artista bidaiazale eta jakin-nahia, aitortu 
egin zitzaion gizarteaz zuen ikuspegi moderno eta kosmopolita, Erregenerazio-
nismo ildoari lotua. Garai hartako artista eta pentsalari ospetsuekin izan zuen ha-
rremana, adiskidantza, bai eta bere auzokide apalenekin ere. Bere jakin-mina 
hainbat arlotan pausaturik, hala nola Historian, Antropologian, Literaturan,  

GUSTAVO DE  
MAEZTU MUSEOAK 
ONGIETORRIA  
EMATEN DIZU



Antzerkian, Zineman eta Filosofian, Gustavo de Maeztu pertsona maitatua eta mi-
retsia izan zen, eta artista eredugarria ere ondotik etorritako artistentzat. Idazlea, 
eszenografoa, komediantea, bai eta toreroa ere, arrakasta handiz landu zituen 
olio-pintura, horma-pintura eta grabatua.  
 
Gustavo de Maezturen pinturaren estiloa tradizio kostunbristaren eta berrikuntza 
abangoardistaren artean kokatua dago. Haren margolanak giro erromantikoz bete-
rik daude, sinbolismo maila handikoak dira eta baliabide modernistak erabiltzen 
ditu. Konposizioak monumentalak dira, eta protagonistei nola halako eternitate 
kutsua ematen die. Emakumea behin eta berriz agertzen da pintorearen lanetan; 
emakumearen irudia indartsua da, gizarte-arau zaharretatik askatua eta bere bu-
ruaz segurua. Gustavo de Maezturen gizarte espainiarrean, emakumeak esparru 
pribatuan zokoratua jarraitzen zuen, nabarmen baztertua gizonaren aldean. “Auzi 
soziala” kontzeptua hasi zen, bai eta lan prozesu luze eta bukagabea hasi ere, au-
kera berdintasunaren eta autonomiaren alde.   
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EVA 1915

Olioa oihal gainean 112,5 x 87 cm.
Lan sinbolikoa.
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TESTUINGURUA 
Margolan hau biluzia aztertzeko lan akademikotik urruntzen da eta emetasunari 
zein duintasunari buruzko balio sinbolikoa hartzen du.  
 
Izenburua lehen emakumearen irudi biblikoari dago lotua, baina begi bistakoa da 
irudikapen tradizionalaz haratago doala eta edozein emakumeren irudikapena 
dela, hau da, denboraz gaindikoa, eta ahalduntzeari lotutako emakumezkotasuna-
ren kontzeptuaren filosofiaren irudikapen esanguratsua.   
 
Artearen historiak gai honetaz utzi dizkigun beste kasu askotan ez bezala, Gustavo 
de Maezturen "Eva" ez dago bekatuari lotua. Ez dago aukerarik ohiko irakurketa-
rako, ez baitugu ikusten, ez sugerik, ez sagarrik. Adan ere ez dago protagonistaren 
ondoan, eta emakumea da gure begiraden arretaren hartzaile bakarra, gizonez-
koen agintetik askatu izanagatik zoriontsu balego bezala. Evak irabazi du eta irri-
barretsu ageri da, bere buruaz seguru, bere bizitzaren zein erabakien jabe, indar 
eta autonomia balioei lotutako bere emakumezkotasunaz harro.  
 
DESKRIBAPENA 
Evaren irudia monumentala da, ez digu begiratzen, eta dotoreziaz eta berez bira-
tua du aurpegia. Anatomia sendoa du, emakumearen gorputzari loturiko klixee-
tatik urrun. Bere bularra ezker eskuarekin ezkutatzen duela dirudi. Keinu horrek 
irudia Venus lotsatiaren ideia klasikora hurbiltzen badu ere, gorputzaren gainera-
koa ikusgai dago, estalkirik eta konplexurik gabe.  
 



EVA

Ezpain zein begi makilatuek eta ile-orrazkerak nahiz keinu lotsagabe eta desafiat-
zaileak "femme fatale" ideia ekar diezagukete gogora, garaiko emakumearen arke-
tipo gisa. Kontzeptu hori bera interpretatu daiteke, emakumearen sexualitatea 
asmo ilunei lotuz; edota kontrara, emakumearen irudia ahalduntzearekin, indepen-
dentziarekin eta erabakitasunarekin lotzen da. Ziurrenera, kulturalki bidelagun di-
tugun aurreiritzien mendean egonen da, ziur aski aurreiritzi horietaz jakitun izan 
gabe.  
 
BALIABIDE TEKNIKOAK 
Ohi denez, Gustavo de Maezturen obran, irudi protagonistak monumentaltasunez 
gurutzatzen du konposizio osoa, mihisearen formatuaz haratago jotzeko, hutsune-
rik gabe haren buruaren gainetik eta belaunen gainetik moztua. 
Atzealdeko paisaia sotila (zeinean, elementu arkitektoniko jakin batzuek eszena 
jauregi-lorategi batean kokatuko bailuketen) horizontal apalen bidez dago egitura-
tua eta irudian ezarritako bertikaltasunari kontrajarrita. Artistak kontraste kroma-
tikoarekin jokatu du, hots, batetik, emakumearen larruazalaren tonu beroak, 
efektua ezpain gorrietan areagotuta, eta bestetik, Eva inguratzen duen giroari da-
rizkion tonu urdin berdexka erromantikoak. 
 
Hala planteamenduari nola baliabide plastikoei erreparatuta, margolana manifestu 
bat da, lan ausarta, modernotasun eternoz betea.   
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LA MUSA 
NOCTURNA  
1918-19

Olioa oihan gainean 204,5 x 150 cm.
Estilo erromantikoko margolana.
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TESTUINGURUA 
"La musa nocturna" izenburuak adierazten digu margolanak asmo alegorikoa duela, 
gai erromantiko nagusietako bat landuta: gaua, alegia.  
 
Margolana "La Noche" izenburua zeraman zazpi metroko konposizio handi baten 
zatia zen, Gustavo de Maeztuk kontzeptu horri –gauari– egin nahi izan baitzion go-
razarre. Hala gaiak nola margolanaren itxura orokorrak lotu egiten gaituzte garaiko 
artistek garatutako estetika oso bati: gauaren estetikari, gaueko koloreei eta 
forma begetalei.  
 
DESKRIBAPENA 
Gorputz osoko emakume batek zeharkatzen du konposizioa, margolanaren ezke-
rraldea hartuta, gala-arropaz eta buru-oihal beltzaz jantzia. Eskuen keinua dotorea 
eta adierazkorra da. Haren begiradak giro urdinean bildutako paisaia gozatzera 
gonbidatzen gaitu, irudiaren tonu beroekin kontraste handia eskainita.  
 
Landare-motiboz osaturiko egitura ilunak bildua du eszena bere osoan, konposizio 
itxi bat sortuta. Dena dago markoaren barnean sartua, ezerk ere ez du ihes egiten, 



LA MUSA NOCTURNA

emakumearen eskuin eskuak baizik ez; konposizio-keinu hori emakumearen jantzia-
ren dandarrarekin orekatzen da. Horren bidez, arreta irudian pausatzea lortu zuen 
Gustavo de Maeztuk eta, horrekin batera, intimitate handiagoko sentsazioa sortu.   
 
BALIABIDE TEKNIKOAK 
Antzerki-foku batetik baletor bezala, argia emakumearen irudian dago pausatua. 
Haren begiradak soinekoaren dandarreraino garamatza eta, hantxe, lotu egiten 
gatzaizkio eszena inguratu eta landare-motiboz osaturik dagoen marko ilunari.   
 
Ohartzen gara Gustavo de Maeztuk uste baino gehiago konposatzen duela geome-
triari begira.  Zirkulu gisako bat dago konposizioan: izan ere, emakumearen alda-
kan hasita, begiz ibilbidea eginen dugu soinekoan behera eta lurraren forma 
kurboarekin lotuko dugu, mendiarekin batzeraino igotzen dena. Gero, emakumea-
ren ezker eskuarekin itzultzen da, harik eta berriz ere aldaka topatzen duen arte. 
Dena dago egon behar den lekuan. Ez al da liluragarria? 
 
Misterioz betetako margolan honen gako batzuk argitu ditugu; bertan, emakumea-
ren irudia artista eta olerkariendako inspirazioaren ikurra da.  
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MI HERMANA 
MARÍA 1924

Olioa oihal gainean 184 x 174 cm.
Izaera autobiografikoko margolana.
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TESTUINGURUA 
Gustavok sakon miresten zuen bere arreba María, hots, funtsezko pertsona izani-
koa emakumearen eskubideen defentsan, XX. mendearen lehen erdian. Agerian 
dago margolanari darion erretratu izaera. Izan ere, protagonistaren aurpegiak ez 
du inola ere zerikusirik pintorearen beste konposizio batzuetako emakume sinboli-
koekin. Margolan honetan pertsona erretratatuaren identitatea da funtsezko gaia.  
 
María de Maeztu y Whitney (Gasteiz, 1881- Mar del Plata, 1948) humanista, pedago-
goa, irakaslea eta hezitzailea izan zen eta emakumea Espainian goi-mailako hez-
kuntzan sartzearen aldeko mugimenduko burua. Europan barna ibili zen, tokian 
tokiko hezkuntza-sistemetatik ikasteko, hezkuntzaren berrikuntza abian jartzeko 
eta, horren baitan, emakumea esparru publikoan eta intelektualean txertatzearen 
alde egiteko. 1915ean, Madrilgo “Residencia de Señoritas” sortu zuen; 1926an, beste 
batzuekin batera, “Lyceum Club Femenino” erakundea; horrez gain, Unibertsita-
teko Emakumeen Espainiazko Federazioko burua izan zen.  
Emakumearen hezkuntza, lanbide eta kultura arloko garapenaren gidaria, eta ema-
kume-botoaren aldekoa Espainian, María de Maeztu intelektual ospetsua eta era-
gintsua izan zen, ezinbestekoa emakumearen autonomiaren eta presentzia 
sozialaren historiarako.   
 
DESKRIBAPENA 
Protagonistak margolanaren eskuin erdia hartua du eta jarrera sosegatua. Soila 
eta dotorea aldi berean, lekua utzi du tonu ameslariz osaturiko paisaia begiesteko, 



MI HERMANA MARÍA

leiho baten bitartez ikusten duguna. Maríaren estudioaren intimitatean gaude. 
Atzealdeko giroaren koloreak, beharbada, gauaz eta espiritu erromantikoaz mintzo 
dira, Maríaren irudiaren kolore sorta arreagoekin eta errealistagoarekin 
kontrastean. 
 
Erretratuaren generoan ohikoa denez, lehen planoan kokaturiko objektu batzuk 
pertsona erretratatuaz mintzo zaizkigu: hortxe ikusten ditugu folio zuriak, koader-
noak, liburuak, tintontzi eta bi luma eta, era berean, Maríaren sepia koloreko ar-
gazki bat, birreta eta toga jantzita, eta portzelana koloretsuko luxuzko pitxerra. 
 
BALIABIDE TEKNIKOAK 
Margolana egiteko pintzelkada enpastatua da, hau da, trinkoa eta bolumenduna. 
Horrela, bolumenak nabarmentzen dira eta testura irudikatuei intentsitate handia-
goa ematen zaie.  
 
Maríaren aurpegia fintasun bereziz tratatua dago. Pintzelkada finagoa da margola-
naren gainerakoan baino. Bera behatzen duenari zuzentzen dio protagonistak bere 
begirada, begi txikiekin, zertxobait malenkoniatsuak. Beharbada, horrela, María de 
Maezturen sakontasun intelektuala geldituko da islaturik. 
 
Margolanean, Gustavo de Maeztuk bere maisutasuna erakusten du pintura-gene-
roei bere helburuen arabera ekiteko. Margolanak, gainera, María de Maezturen lan 
zoragarria ezagutzeko parada ematen du. 
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LA TIERRA 
IBÉRICA 1916



Olioa oihal gainean 225 x 600 cm.
Eduki sinboliko handiko  
lan kostunbrista.
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TESTUINGURUA 
Gustavo de Maezturen lehenengo garaiko lanik adierazgarrienetako bat da. Margo-
lanak hirugarren dominaren saria erakarri zion pintoreari 1916ko Arte Ederretako 
Erakusketa Nazionalean. Garaiko kritikak artikulu aunitz idatzi zituen lan monu-
mentalari buruz.  
 
DESKRIBAPENA 
Margolana Espainiako landa eremuko bizilagunen sendotasun fisikoaz eta espiritua-
laz mintzo zaigu. Triptiko baten gisa dago pentsatua, errepikapen alderantzikatuko 
joko jakin bat agerian duela, simetria sortuta, bi muturretako ataletan. Margolanak 
bokazio muralista du eta friso klasikoaren moldean dago egituratua. Eszenan dau-
den emakume eta gizonen keinuek izaera sinboliko eta unibertsala dute.  
 
Erdialdeko multzoan, emakumeak dira ardatz. Ez dirudite emakume zehatz batzuk, 
emakume nekazari, langile eta espirituz noblearen ikur unibertsala baizik. Gainera, 
bizitzaren alegoria da; bereziki, irudi nagusiari dagokionez, argituagoa baitago, eta 
besoa zabalik dauka pikorrak barreiatzeko, soinekoan haziak daramatzan bitar-
tean. Multzoa osatzen duten zortzi irudiak sendoak eta monumentalak dira, balio 
aldaezinen eta betikotasunaren ideia dariela.  
 
Paisaiak hartua du atzealdea, gaztelu bat dakusagula; gazteluak, agian, parale-
lismo metaforiko bat eskaintzen du irudien sendotasun fisiko eta espiritualarekin.  



LA TIERRA IBÉRICA

Muturretako ataletan, eliza baten barnealdea bailitzan, beirateak ageri dira; zalant-
zarik gabe, inspirazio-iturria dira Gustavo de Maezturentzat, kolorearen erabilera 
kartsuari dagokionez.  
 
BALIABIDE TEKNIKOAK 
Ñabarduraz izugarri oparoa, lana maisutasunez gainezka dago, kolorearen erabile-
rari dagokionez.  Irudien kolore beroek kontraste eraginkorra egiten dute atzeal-
deko urdin berdexkekin. Eszena guztiak giro malenkoniatsuz eta eternoz tindatua 
dirudi. Gustavo de Maeztu ez da doitu argiaren irudikapen naturalistara. Argia sin-
bolikoa da, eta iduri du eszenan irudikatutako pertsonengandik berengandik sort-
zen dela.  
 
Diagonalen joko bat dago erdialdeko irudiak bi multzo orekatutan antolatzeko. 
Ortzi-mugaren marrak (paisaiaren erdiko gunean altxatua) ere harmonia eta bare-
tasuna eskaintzen ditu.  
 
Gustavo de Maeztuk bere dohainak erakutsi ditu marrazkirako, konposiziorako eta 
kolorerako, formatu izugarri honetan. Pintoreak, gainera, goi-mailako sinboloak 
darabiltza eta, ondorioz sortu duen eszenan, gai erlijiosoaren kategoria eman dio 
kostunbrismoari.  
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AUTORRETRATO 
1919

Olioa mihisearen gainean 113,5 x 76 cm.
Margolanaren generoa autorretratua da.





22  I  Grina eta misterioa Gustavo de Maezturen lanetan  -  Gida inklusiboa

TESTUINGURUA 
Gustavo de Maeztu y Whitneyren ama frantsesa zen, jatorriz italiarra eta ingelesa. 
Aita, kubatarra. Gustavo Gasteizen jaio zen, 1887ko abuztuaren 30ean. 
 
Artistaren prestakuntza urteak Bilbon iragan ziren eta, han jada, funtsezkoa izan 
zen garai hartako giro artistikoan. Gustavo bidaiazalea eta jakin-nahia da, ikusmi-
nak bultzatua. Espainian barna ibili eta hainbat hiritan bizi izan zen, hala nola Pari-
sen eta Londresen. 1936an, Lizarran kokatu zen behin betiko. Hiri lasaia da, 
xarmaduna, eta hantxe gelditu zen margotzeko. Gustavok gustukoa zuen bere in-
guruneko bizilagunik apalenekin ibiltzea eta, zenbaitetan, pertsona intelektual os-
petsuak joaten zitzaizkion bisitan Lizarrara. 
 
DESKRIBAPENA 
Gustavok autorretratua egitea erabaki zuen mihise honen gainean, 32 urte zituela, 
1919an.  Bere buruaz seguru dagoen gizon bat ageri zaigu, kosmopolita, kultura-
duna eta dotorea. Ez da pintorearen tresnarik ageri, dandy bat bezala irudikatu du 
bere burua, kapela jantzita, begizta lepoan, eta erlojua txalekoko poltsikoaren ert-
zetik agerian.  



AUTORRETRATO

Artista ¾ posizioan dago kokatua, bastoi batean bermatua. Bastoia, ordea, are do-
torezia handiagoa ematen duen osagarri hutsa da. Margolana ikusten ari garenon-
gan finkatua du begirada, gurekin solasean aritu nahi izanen balu bezala edota 
arteaz nahiz bizitzaz dituen ideiak kontatu nahiko balizkigu bezala.   
 
BALIABIDE TEKNIKOAK 
Irudiak bertikalki zeharkatzen du konposizioa, bi muturretan irudia moztuta, are 
monumentaltasun handiagoa emateko.  
 
Margolanean arrea da nagusi, jantzian ilundua, eta argiagoa, hondoan, zeina neu-
troa baita laguntzeko baina protagonistaren gaineko arreta galarazi gabe. Isla urdi-
nek arreekin batera egoteak kartsutasun zoragarria eragin du kolorean. Halaxe 
dakusagu besoarekin heltzen dion berokian, atorra zuriaren itzalean, aurpegiko isla 
batzuetan, bai eta hondoan diren pintzelkada urdinetan ere.   
 
Oparo dira baliabide teknikoak, guztiak artistaren irudikapen psikologikoaren zer-
bitzuan, bere izaera pentsalari eta artistaren duintasuna aldarrikatzeko; bera fin-
dua eta dotorea ageri da.  
Ausartzen al zara Gustavo de Maezturen begiradari eustera? Ea nork eusten dion 
gehien… 
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PAREJA   
DE CLUB 1922

Olioa oihal gainean 173,5 x 126 cm.
Gizarte aberatsaren lan kronikoa.  
Irudia urrun dago landa girotik,  
bai eta gai kostunbrista eta sinbolikoetatik ere.
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TESTUINGURUA 
Margolana ondua da Gustavo de Maeztuk Londresen gizarte-errealitate anitzak 
eta kosmopolitak ezagutzen dituen garaian. Gerra arteko garaiaren erdian, gizar-
tea hondamendiaren eta “20ko hamarkadako urte eroen” glamourraren artean bizi 
zen.  
 
DESKRIBAPENA 
Emakume batek eta gizon batek bertikalki zeharkatzen dute konposizioa, harik eta 
mihisearen mugetan desagertzen diren arte. Ez dugu ikusten haien kapelen eta za-
paten bukaera. Emakumea, bizkarrez, margoari begira gaudenengana biratzen da, 
mugimendua eta sotiltasuna darizkien keinuarekin. Bizkar eskotatuko soineko luze 
eta luxuzkoak aukera ematen dio pintoreari xehetasun kromatikoak oparo lant-
zeko, inguruneko argiak eta koloreak islatzeko sentsazioa sortuta. Gizonak smo-
kinga eta txistera daramatza, eta begirada ere zuzendu digu. Bi irudiek bat bakarra 
dirudite, eta aurpegien hurbiltasunak konplizitatea adierazten digu.   
 
Gortinek eta jatorri txinatarrak dotoreziaz eta diru oparotasunez osaturiko espa-
zioa sortzen laguntzen dute.  
Gustavo de Maeztu garai baten, moda baten eta gizarte klase aberatsen bizitza 
ulertzeko moduaren  kronikari bihurtu zen,  20ko hamarkadan.  
 
 



PAREJA DE CLUB

BALIABIDE TEKNIKOAK 
Margolana bertikalki zatitutako hainbat espazioren bidez dago konposatua. Ezke-
rretik eskuinera: gortinen lehen blokea, irudien multzo trinkoa, zutabe berdea, gor-
tinen bigarren planoa, eta isla laranjako zein hondo urdineko pitxerra. 
 
Berdeak beren artean mintzatzen dira, soinekoan eta zutabean bildurik; balio kro-
matiko ezberdinak dira, kontrasteak uztarturik. Honatx hiru elementurik argitsue-
nak: emakumea, zutabea eta pitxerra, argi-errepikapenezko erritmoa eraginda. 
Emakumearen larruazaleko laranjak ere solasean ari dira pitxerraren atzealdeko 
distirarekin, bai eta gortinetarako gordeak diren bi eremuetako arre moreak ere.  
Formari dagokionez, erritmoak elkarren jarraian datoz emakumearen soinekoaren 
eta zutabearen arteko paralelismoan. Gainera, ezker besoaren goranzko diagonala 
paraleloa da gizonaren hankak eta pitxerraren kurbadurak sortutako lerroarekiko. 
Gizonaren jantziaren ertz askoko formak gortinaren atzean errepikatzen dira, eta 
emakumezko irudiaren eskuin besoak gortinen formetan du oihartzuna.  
 
Hondoa era eskultorikoan dago landua, Gustavo de Maeztuk ohi duenez, eta bolu-
menak orban sendo argi eta ilunen bidez daude eraikiak. Denak dirudi marra beltz 
ahaltsu batean kokatua. 
 
Margolan liluragarria, koloreetan nahiz konposizioan baliabide kromatikoz betea, 
dotoreziaren eta sofistikazioaren erakusgarri. 
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LOS NOVIOS DE 
VOZMEDIANO 
BI BERTSIO 
1915

Olioa oihal gainean 160 x 196,5 cm. /  
155 x 199 cm.
Eduki sinbolikoko lana.
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TESTUINGURUA 
"Los novios de Vozmediano" margolanean Vozmedianoko (Soria) XV. mendeko gaz-
telua ageri da eszenaren hondoan. Gustavo de Maeztu bidaiari nekaezina zen eta, 
horrek eraginda, konposizioetarako erabiltzen zituen parajeak aurkitzen zituen. 
Pintorearen lanen lehen garaian, ohikoa zen gai berbera bi bertsiotan lantzea, iru-
dien ordena alderantzikatuz.  
 
DESKRIBAPENA 
Gizon bat eta emakume bat, ustez maitemindurik, eskutik heltzen ari zaizkio lehen 
planoan. Bertsioetako batean, gizona zutik dago eta emakumea etzanik, ia ikus-
leari bizkarra emanik. Beste margolanean, aldiz, emakumea dago posizio bertika-
lean, eta gizona, etzanik. Kasu bietan eskua ematen diote elkarri, agian 
maitasunezko sentimenduari darion elkarrekikotasunaren metafora gisa. Han, at-
zealdean, natura bare eta sosegatua ageri da. Agian, kontrasterako asmoa dago 
iraganaren eta orainaren artean, hots, iragana hondakinak agertzen dituen pai-
saian irudikatua, eta maitasun-keinua, berriz, orainean gertatzen da. Bi bertsioe-
tan, emakumeak irribarre dotorea egiten du, poza eta konfiantza darizkiola. 
Iruditzen zaigu hurbil gaudela eszena garatzen den lekutik. 



LOS NOVIOS DE VOZMEDIANO

BALIABIDE TEKNIKOAK 
Ikuskera muralista duela, irudien monumentaltasuna da nabarmentzekoa, konpo-
sizioaren zati handi bat betetzen baitute. Gustavo de Maezturen pinturan ohikoa 
denez, zutik dagoen irudiak gainazal osoa zeharkatzen du bertikalki alderik alde, 
hutsunerik utzi gabe eta buruarekin mihisearen mugak ukituta.  
Kolorearen erabilerak kolore beroak proposatzen ditu pertsonentzat, horrela inda-
rra eta energia transmitituta, eta urdin berdexkak paisaian, malenkoniaren zein 
baretasunaren sentsazioa areagotuta.  
Margolanak maila narratibo eta iradokitzaile handia du. Iduri du Gustavo de Maez-
turi ez zitzaiola interesatu pertsona irudikatuen nortasuna zehaztea, eta irudi be-
tiereko eta traszendentea bilatu zuela. 
 
Gustavo de Maeztuk bere dohain tekniko eta sinbolikoak erabili zituen oparo, egu-
neroko keinu bati maitasunaren irudikapen unibertsalaren maila emateko. 
 
  



GIDA DIDAKTIKO HONEK  
HIZKERA INKLUSIBOA  

ETA EZ-SEXISTA ERABILI NAHI DU.  
 

ALDERDI HORI ZAINTZEAK GIZARTE  
ZUZENAGO ETA IREKIAGOA SORTZEKO  

DUEN GARRANTZIAZ JABETURIK,  
ARTEA PERTSONA GUZTIENGANA  

HURBILDU NAHI DUGU  
MATERIAL HONEN BIDEZ,  

ERA ANITZEAN ETA INTEGRATZAILEAN  
HURBILDU ERE. 






