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Liburuak

LIBURU BAT gustatu zaigunaren seinalea, irakurritakoan norbaiti
oparitzea edota gomendatzea izaten da. Irakurri berri dudan libu-
rua oparitzeko eta gomendatzeko ezin interesgarriagoa da. Badut
iloba bat 16 urtekoa eta iruditzen zait sexualitate marjinatuez,
prostituzioaz, pornografiaz eta erotismoaz, transexualitateaz,
homosexualitateaz nahiz trabestismoaz edo transgeneroaz ikaste-
ko oso ondo etorriko zaiola. Liburu honek kontzeptu esparru oso
aberatsa du. Kapitulu bakoitza, informazio kapsula bat da. Gustu-
ra irakurtzen dena eta luzeran tamaina aproposa duena. Hamar
minutu irakurri eta hurrengo egunerako mesanotxean utzi. Harta-
ra, beste liburu bat tartekatzeko aukera ere eskaintzen du.

Hain interesgarria iruditu zait, euskaltegietako irakasleei ere,
testu tipologia lantzeko edota irakurmena jorratzeko aproposa
begitandu zaidala eta gomendatu diedala. Are gehiago, esparru
didaktikoan lana egiten duten lankideei ere, pedagogiaz, genero-
az, eta sexualitateaz euskaraz ikasteko nahiz irakasteko oso inte-
resgarria dela aipatu diet. Pedagogikoa, didaktikoa eta gainera
komunikatiboa da liburu hau. Gaiak, berriz, lehen esandakoaz
gain, modu erakargarrian landu dira, jakintza handiarekin alegia.
Laranja Erdiaren teoria azaltzeko Aristofanesenganaino jo dute
edota Elizak emakumea baztertu duela esateko Maria Magdale-
naren bazterketa proposatu dute. Jesus eta Maria Magdalena
bikote izan ziren susmoa ikerlarien artean gero eta hedatuago
dago. “Gutxienez seme bat izan zutela, Judah izenekoa” eta egi-
leek, horren harira, James Cameroren The lost tomb of Jesus
(Kristoren Hilobi Galdua) dokumentala ikustea aholkatzen dute.

Sorginak ere ez dira falta historiari egindako behatu honetan.
“Herritarrek begirunez hartzen zituzten emakume horiek,
baina agintariek sorgin berritsutzat hartzen zituzten, eta zien-
tzia jakin batzuk indarra hartzen hasi zirenean (medikuntza,
kimika, fisika, farmakologia), lan horietan ari ziren gizonek bat
egin zuten Estatuarekin eta Elizarekin emakume horiek erditik
kendu ahal izateko”. 

Zazpi kapitulu dira guztira, eta orain arte esandakoari gehituko
nioke, sukalde lanetan aritzeko ere lagungarria suerta daitekeela
liburuak dakarren afrodisiakoen zerrenda: dela baratxuria, dela
zainzuria, azafraia, ginsenga, jenjinbrea, mertxika, melokotoia,
kalabaza…

Hainbeste gauzen artean nekeza lirudike desioaren misterioa
deskubritzea, baina 350 orrialdetan barrena seguru aurkituko
duzula, izan ere, sexualitatearen zirrikitu guztiak ondo miatu eta
ikertu baitituzte sexologo hauek, Zakil Jainkotik hasi eta Musuen
Paradisurainoko bidaian. n

Eskuz idatzitako koaderno baten itxura
dauka Alberdania argitaletxeak publikatu
duen Rodrick-en legea liburuak. Jeff  Kin-
neyk idatzitako istorioa aurretik argitaratu-
tako  Gizajo baten egunkaria-ren jarraipe-
na da. Hainbat hizkuntzatan aurki dezakegu
eta Miren Arratibel arduratu da euskarara
ekartzeaz. Greg-ek udako oporrak lehen-

bailehen ahaztu nahi ditu,
amesgaizto hutsa izan dira
ikasturte berria hasi aurre-
ko hiru hilabeteak. Baina
zoritxarrez, bere anaia
Rodrick-ek xehetasun guz-
tiak dakizki, Gregek beti-

rako ezkutatu
nahiko lukeen ger-
taera horri buruz.
Ilustrazioak eta
testua uztartuz,
umore handiz ida-
tzitako liburua da
honakoa. y

Ninak ospa.
Marliese Arold. 
Elkar.
235 orrialde. 
17 euro.

Rodrick-en legea.
Jeff Kinney. 
Alberdania.
216 orrialde. 
17 euro.

Gizajo baten egunerokoa

Nina aspertuta dago bere etxeko giroaz,
gurasoez... Denaz. Eta alde egin nahi du,
ospa, ahalik eta urrunen gainera. Esan eta
egin: bere puskak hartu eta Hanburgora
abiatuko da, bizimodu berri baten bila.
Baina Nina adin txikikoa da eta horrek pro-
blema handiak ekarriko dizkio lana eta bizi-
lekua topatu ahal izateko. Ez hori bakarrik:
espero ez dituen ustekabeak ere sortuko
zaizkio bidean eta ez zaio samurra egingo
horiei aurre egitea. Marliese Arold gazte-
literaturako idazle ezagunak (Maitasuna bes-
terik ez liburuaren egilea ere bada, besteak
beste) eskribitu du Ninak ospa. Itzulpenak
Joxe Mari Berasategi eta
Maider Berasategiren
sinadura dauka y

Ninaren ihesaldia

Sexualitatean xirikatuz. 
Maider Garcia de Vicuña eta Iratxe Porras. 
Erein. 350 orrialde. 24 euro.

kritika

Helduen literatura
Gema�Lasarte

Musuen paradisua


