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Jasone Osorok Jara eta Ezekielen ondoren 
Beire aurkezten digu lan honetan, bera bai-
tugu Eskularru beltzak liburu honen prota-
gonista; bilduma berri bati hasiera ematen 
dion lehen lana (ez dugu ahaztu behar 
bilduma bat izateak irakurlea harrapatzeko 
eta lan berrietara hurbiltzeko bidea errazten 
duela).
 Hamabost-hamazazpi urte bitarteko gaz-
teak dira liburu honetako protagonistak 
eta Joseviskyk ilustrazioetan erakutsitako 
estetika eta estiloa ikusita nerabeei zuzen-
dutako bilduma dela esango genuke. Hasiera, 
gainera, oso zinematografikoa da, bat-batean 
irakurlearen interesa eta jakin-mina pizten 
duena: “Larruzko txupa kendu zuen. Zutik ja-
rri zen eta, platera bere burutik behera bota 
ondoren, kamiseta tiranteduna beltza zopaz 
blai geratu zitzaion. Isiltasuna jangelan”.
 Horrela jokatzen duena Beire dugu, gura-
soek –bere nahiaren kontra– ingeles barne-
tegi batera bidali dutena uda igarotzera (eta 
ingelesezko aipuak hasieran nabarmenak 
diren arren, gero desagertu egiten dira). 
Narratzailearen fokua batik bat Beireren-
gan dago kokatuta. Hark zer sentitzen, 
pentsatzen eta egiten duen erakusten digu, 
baita neskaren amorru sentimenduak ere 
nola plazaratzen diren. Orriek aurrera egin 
ahala, baina, barnetegiko beste pertsonaia 
batzuk ageriko dira (oso gutxi eta gehienak 
azaletik), bai eta kanpoko mutil erdi miste-
riotsu erdi interesgarri bat: Baba. Mutikoak, 
boxeoaren bidez lortzen du sufritzen duen 
egoera larriaren aurrean oreka (ama gabe, 
aita alkoholikoa eta bera harrera zentro ba-
tean bizitzen); eta horretan lagunduko dio 
Beireri. 

 Liburuaren lehen zatia Baba eta Beireren 
arteko harreman hausturarekin amaitzen 
da; Beirek boxeo konbatea galduta eta Baba 
konbatean agertu barik. Eta horixe izan zi-
tekeen liburuaren amaiera, baina bigarren 
zati bat ere bada, ikasturte hasierarena. Eta 
hara, kasualitatea, Baba Beireren eskola eta 
klase berean agertuko da. Hemen, aste ba-
tzuk lehenago lagunak zirenak etsai moduan 
agertuko zaizkigu. Barnetegian mutilaren 
babesa behar zuena, lur jota zegoena… esko-
lako erregina gisa azaltzen da. Sua taldearen 
burua eta denek miresten edo beldurra dio-
ten neska.
 Ziur nago Jasone Osororen aurreko libu-
ruetako abenturak eta gazteen arteko ha-
rremanen inguruko pasadizoekin disfrutatu 
zutenek gozatu egingo dutela liburu honekin 
ere. Idazkera bizian, ikuspuntu ezberdinak 
ongi josiz, Osorok irakurketa atsegina lortu 
du. Irakurlea harrapatzen duen testua eta 
gizakion jokabideen inguruan gogoetara 
eramango gaituena ageri diren pertsonaiak 
direla eta (neska totela, bullyinga egiten du-
tenak,  besteen atzean ezkutatzen direnak…). 
Gaur egungo gazteen eguneroko abenturak 
eta desbenturak, pozak eta negarrak. n 
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