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HAUR ETA GAZTE LITERATURA 
  

IMANOL MERCERO Literatur kritikaria 
  

'Harri bat poltsikoan' 
  

Idazlea: Nerea Loiola
  

Ilustratzailea: Rocio Irigoien
  

Argitaletxea: Erein
  

Urteko errepasoa idazle hasiberri baten obrarekin hastea beti da pozgarria. Nerea Loiolaren opera prima lehen
irakurleentzako aproposa den narrazioa da: istorio laburra (50 orrialde) eta lineala da, pertsonaia gutxi dituena, eta hamar
ataletan banatuta dagoena. Irudi asko ditu, baina tonu afektiboa azpimarratzeaz aparte, ez dute ekarpen narratiborik egiten.
Protagonista ere irakurlearen adin bertsukoa da, autoestimuarekin kili-kolo dabilena.

  
Sinpleki, arazoa nola gainditzen duen azaltzen da, kontaketa eredu-emaile baten bidez, narratzaile amultsu baten hitzetan.
Merezi du ozenki irakurtzen saiatzea, anekdotei darien umorea partekatzeko, baina baita kontakizunean zehar helduek
haurraren arazoaren aurrean nola jokatzen duten ikusi eta ikasteko ere. 

  

'A!' 
  

Egilea: Lorena Martinez Oronoz
  

Argitaletxea: Denonartean
  

Idazle belaunaldi berri bat agertzen ari da, poliki bada ere, euskal letretan. Joera askotarikoetan, molde zaharretara zaletuta
datoz batzuk, egiteko modu berriak arakatzen bestetzuk. Esaterako, berritzaileetan ausart bezain interesgarri ari zaigu
Lorena Martinez, euskal sortzaileentzako ezohikoa den adin txikieneko irakurleentzat sortzen gainera. Iaz Zortzi
kolore narrazio biluzien katalogo aski interesgarriarekin («Poesiaren eta albumaren arteko lana» Xabier Etxaniz Erleren
arabera), aurten A! bitxi honekin.

  
A! irakurtzen ez dakitenek autonomoki irakur dezaten egina da, hiruzpalau urtetik aurrerakoek irakurketaren zirrara dasta
dezaten. Testua letra bakarrak osatzen du, eta irudiek daramate narrazioaren haria, irakurlearengan probokazio bat sortzen
duena, solasean aritu dadin obrarekin, edota irakur-kideekin. 

  

'Kantu bat Alikarentzat' 
  

Idazlea: Antton Kazabon
  

Argitaletxea: Ibaizabal
  

Euskal sortzaileen publikazioei erreparatuta, idazle kontsakratuen berrargitalpen zuzendu eta gaurkotuak albiste izan
ditugu, hala nola Yolanda Arrietaren Mari Xor, Pello Añorgaren Zupankapaloak edota Juan Kruz Igerabideren Grigor, bai
eta sorkuntza berriak ere, Patxi Zubizarretaren Korri, Kuru, korri! saritua kasurako. Aurtengo publikazioei erreparatuta,
nabari da molde berrietan dabiltzala idazle guztiak, aritu zein hasiberriak. Nabarmena da jada ez dela denborapasako
literaturarik sortzen (Gaizka Arostegiren Nerbioi zinemako sekretua litzateke salbuespen bakanetakoa), orain literatur
pedagogikoa eta aberasgarria sortzen da, irakurleari pertsona hobea izaten laguntzea xede duena.

  
Aspaldi ari da Antton Kazabon ildo honetan, eta Kantu bat Alikarentzat adibide eredugarria da.

  
Emozioei buruz hitz egiten duen obra da, emozioak adieraztearen garrantzia azpimarratzen duena, eta batik bat estereotipo
maskulinoari eragiten diona.


