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liburu elektronikoA | gAzteen irAkurtzeko ohiturAkKuLTuRA

Millennialek ez dute  
paperezko liburua hil
bideoak hil omen zuen irratiko izarra: buggles taldeak 1970eko 
hamarkadaren amaieran iragarri zuen nolako aldaketa eragin zuten 
ikus-entzunezkoek ordura arteko musikaren industrian, artean mtV sortu 
gabea zela. liburu elektronikoak ere hil behar omen zuen paperezkoa,  
baina e-book irakurgailuak merkaturatu zirenetik hamar urte pasata, 
iragarpena ez da bete.

AEBetan gertatzen denak tendentzia 
markatzen du kontu hauetan eta, ozea-
noaz bestaldera begiratuta, zenbakiek 
ez diote gezurrik: irakurgailu digitalen 
salmenta beheraka doa. Iazkoa urte ona 
izan da joera horren sakontasuna egiaz-
tatzeko, herrialdeko argitaletxeen el-
karteak emandako datuen arabera ia 
%20 jaitsi baitira e-book salmentak –
eta paperezko liburuenak berriz, goraka 
hasi dira ostera–. Garbi samar geratzen 
ari da 2007an Amazonek Kindle irakur-
gailua merkaturatu zuenean egindako 
iragarpenak ez direla bete. 
 Marketin dezenterekin, “literaturaren 
iPod-a” izango zela esanez agertu zen 
hedabideetan liburu-irakurgailu elek-
tronikoen produktu izar berria, aurrei-
kusiz musika industria goitik behera 
aldatu zuenaren antzeko fenomeno bat 
letren esparruarentzat. Garaiak ez ziren 
txarrak industria horretan errekonber-
tsio gogor bati ekiteko, gogoratu noiz 
lehertu zen finantza eta ekonomia kri-
siaren shock-a eta zer ondorio izan di-
tuzten denon bizitzetan nahasmen mo-
mentu horretan zenbaitek estrategikoki 

hartutako erabakiek. Baina hamar urte 
geroago, betiko liburuak hor jarraitzen 
du. Eutsi egin dio. Zergatik?
 Liburu digitalak betiko liburua ordez-
katu ez izanaren atzean motibo ugari 
egon daitezke, baina denetan harriga-
rrienak belaunaldi baten izena dauka: 
millennial-ak. 1980 eta 1990eko ha-
markadetan jaiotako pertsonak maiz 
karikaturizatu dituzte hedabideetan hi-
per-teknologizatutako estralurtarrak 
balira bezala, adinez zaharragoak di-
renen aldean ohitura oso diferenteak 
dauzkatela nabarmenduz: sare sozialen 
erabiltzaile konpultsiboak, hamar se-
gundo baino gehiagoz zerbaiti arreta 
eskaintzeko gaitasunik gabeak, bereha-
lako estimulua besterik bilatzen ez du-
tenak… Diskurtso mediatikoaren atzean 
dagoen errealitateak, ordea, beti dauzka 
tolesdura gehiago: Naomi S. Baron lin-
guistika irakasleak ikerketa egin zuen 
bi euskarriek gazteen artean zuten ha-
rrerari buruz AEBetako, Eslovakiako, 
Japoniako eta Alemaniako unibertsita-
te-ikasleak inkestatuz. 2016an argita-
ratu ziren ikerketaren emaitzak eta ez 

zuten erdibideko interpretaziorako au-
kera handirik ematen: %92 paperaren 
alde agertu zen. 
 Baronek The New Republic hedabi-
deari azaldu zionez, ikasleek papera 
nahiago dute irakurtzeko, distrakziorik 
ez daukalako –eta euskarri digitalek be-
rriz, bai–: ikasten ari bazara, paperezko 
liburu baten aurrean errazago kontzen-
tratzen zara. Betiko liburuaren aldeko 
bigarren argudio nagusia fisikoa da: 
pantailarekin begia nekatu egiten da eta 
buruko mina eragiten du denbora as-
koan aurrean edukiz gero –eta irakurri 
behar baduzu, ordu batzuk pasa behar-
ko dituzu, ezta?–.

Liburu-pornografia: ukitu, usaindu, 
erakutsi
Ikerketak emandako emaitzen artean 
badira datu bitxiak ere, adibidez, ikas-
le eslovakiarren %10ek erantzun zuen 
paperezko liburuen usaina gustatzen 
zitzaiola. “Osagai fisiko, ukigarri, kines-
tetiko bat dago irakurtzean”, esplikatu 
zuen Baronek aipatutako elkarrizketan. 
Unibertsitate irakasle gisa, kezkatuta 
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agertu zen: “Ez gara entzuten ari”, esan 
zuen, “ez gara arduratu gure ikasleei 
galdetzeaz zer pentsatzen duten”. 
 Ezta zer egiten duten ere, gazte ira-
kurleen sare sozialetan sartuta sorpresa 
batzuk hartzen baititu aurreiritziz bete-
tako zaharrunoak. Haietako askok pa-
peraren estetika aldarrikatzen dute; no-
labait, liburu-pornografia ekoizten dute 
sare sozialetan. Adibidez Instagram-en 
–zeinaren funtzio nagusia den erabil-
tzaileen bizimodua zoragarria dela ira-
dokitzen duten argazkiak lagunekin 
konpartitzea–, #bookstagram traolan 
hamasei milioi argazki daude etiketatu-
ta. Gehienetan liburuak agertzen dira, 
maiz kafe bat edo infusio bat ondoan 
dutela, nobela bat edo poema liburu 
bat ikusteko atsegina den gauza gisa 
aurkeztuz. Ongizatearekin eta patxa-
darekin lotzen da, sentimendu goxoak 
eragiten dituen zerbait da. Eta hori pa-
perarekin lotuta dago, puskaz zailagoa 
baita gauza bera iradokitzea irakurgailu 
elektroniko hotz batekin.
 Liburu analogikoei dinosauroen pa-
tua opa zieten iragarpen katastrofisten 

aurrean, azken hamarkadan paperak 
berriz ere balioa hartu duela dirudi; eta 
beste zerbait esaten hasi da produktu 
bezala, haren inguruan nagusitzen hasi 
zen diskurtsoari –“modernitate digita-
letik kanpo geratu den euskarri kultural 
bakarra”– pixkanaka gaina hartuz: krisi 
betean eta irakurgailu elektronikoen 
mehatxupean, argitaletxeek asmatu 
dute liburuak detaile gehiagorekin pu-

blikatzen, edukia bezainbeste zaintzen 
objektua bera. 
 Akaso hor egon daiteke paperaren 
erresistentzia espartarraren gakoeta-
ko bat: guztiok interneten saltsan hasi 
aurretik liburu baten balio nagusia zen 
barruan kontatzen zuena, irakurzaleta-
sunagatik erosten ziren. Baliteke gaur 
egungo erosle askok edukia bezainbeste 
baloratzea argitalpenaren kolorea, uki-
tua, azalean erabilitako tipografia, labur, 
diseinu osoa; eta, inkontzienteki bada 
ere, liburu horri sareetan atera diezaio-
keten etekin birala. 
 Horrela esplikatuta jarrera nahiko fri-
boloa dirudi, baina ez da ahaztu behar 
Pierre Bourdieuk La Distinction-en es-
plikatzen zuen logika soziala: eremu ba-
tean errekonozimendua lortzeko bes-
teengandik desberdintzera jotzen du 
norbanakoak, baina baztertua izatera 
iritsi gabe. Moda bat jarraitu, zenbait 
ukitu pertsonalekin. Betiko liburuz be-
tetako apalategien kolore-ugaritasunak 
badauka funtzio hori betetzeko lehian 
zer irabazi, seriean ekoiztutako pantai-
len aurrean. n

Instagramen “liburu-pornografia” egiten dute zenbait erabiltzailek, paperezko liburuak objektu atsegin gisa aurkeztuz.

 » Dinosauroen patua 
iragarri zieten duela 
hamar urte  
paperezko liburuei. 
Aurreikuspen horiek  
ez dira bete  
eta belaunaldi 
teknologizatuenak  
badu zerikusia


