DESIO
HETERODISIDENTEAK

ELEBERRIAK

NOLA
HELDU
NAIZ NI
HONAINO

LEAH A
DESTIEMPO

Kattalin
Miner
Perez
2017

Becky
Albertalli
2018
Eleberria
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Leah lagun-taldeko anomaloena eta ama
ezkongabe gazte baten alaba bakarra.
Marraztea maite du, baina bere sorkuntzak
erakusteko txikiegi sentitzen da. Bere amak
bisexuala dela jakin arren, oraindik ez da
hausartu lagunei kontatzen, ezta Simoni ere,
gay den bere lagun onenari. Beraz, Leahk ez
daki zer egin bere lagun-talde sendoa hausten
hasten denean. Graduazio-dantzarekin eta
unibertsitatea begi-miran, tentsioa gero eta
handiagoa da. Bera bateria aditua da baina
zaila egiten zaio nota egokia ematea maite
duen jendea gatazkan dagoenean, batez ere,
pertsona bat uste baino gehiago maite duela
konturaten denean.

Eleberria
HIZKUNTZA.

Euskara

Enpresan mailaz eta soldataz igotzea,
herentzia bat jasotzea, etxe bat erosi ahal
izatea, lagun ugari edukitzea… Arrakastaren
laukitxo guztiak beteak ditu Jezabelek, argi
du zer nahi duen bizitzan eta zirt-zart hartu
ohi ditu erabakiak. Halako batean, ordea,
txikikeria batekin paralizaturik geratuko da.
Emakume gazte baten nora eza darabil
Kattalin Minerrek gure gizarteko hainbat gai
giltzarri jorratzeko: familia eta bikote
ereduak, heteroaraua, harreman batean
bilatzen duguna… Nortasunez beteriko
lehenengo eleberri bat, irakurlearen gogoa
astindu eta zer pentsatua emango diona.

SUEÑO
CONTIGO,
UNA PALA Y
CLOROFORMO
Patricia
Castro
2019
Eleberria
HIZKUNTZA.

DORIAN
GRAYREN
EGIAZKO
ERRETRATUA
Aitor Arana
2011
Eleberria

Gaztelera

Alexandra bizitza monotonoa bizi duen
Badalonako gaztea da, altzari baten antzera
tratatzen duen mutil-lagun bati lotua; feminista
eta komunista da, eta hainbat mugimendutan
hartzen du parte. Halako batean, Julia
ezagutzen du, bere antzera harreman
errutinario batean dagoena. Hortik aurrera,
maitasun-, desmaitasun-, frustrazio- eta ministorio bat sortzen da, amodio-triangelu bikoitz
batekin. Alexandrak, harreman jasanezin eta
mingarrian murgilduta, sinezten zituen gauza
asko zalantzan jarriko ditu teoria feministatik,
harreman irekiak, polimaitasuna, bisexualitatea
eta maitasun erromantikoaren alorrak.

HIZKUNTZA.

Euskara

Oscar Wilderen Dorian Grayren erretratua
eleberri famatua hiru ikuspegi biltzen dituen
idazlana da: betiko gaztetasunaren inguruko
gogoeta du muin, dandismoak apaindutako
misteriozko narrazioa da eta armairuan idatzitako
eleberri gaya da. Baina Wilderen garaiko gizartea
gaur egungo gurearen antzekoa izan balitz, nola
idatziko zukeen idazleak eleberria? Erantzuna
agerikoa iruditzen zaigu: oso bestela. Menturaz,
egiazko gay nobela idatziko zukeen. Aitor Aranak
irlandarraren idazlana hartu eta idazlea libre izan
balitz liburua nola idatziko zukeen asmatzeko edo
proposatzeko jokoan jolas egin du. Eskuartean
duzun nobela kitzikagarria da jolas horren
emaitza.

DE
PROFUNDIS
Oscar Wilde
2007
Eleberria
HIZKUNTZA.

Euskara

De Profundis, Oscar Wildek idatzitako gutun
luze bat da, Readingeko kartzelatik, Lord
Alfred Douglasi, kartzelara bidali zion
pertsonarengana zuzendua. Lerro hauetan,
minak eraldatutako idazle bat aurkituko dugu,
bere bizitza ulertzen eta azaltzen saiatzen den
Wilde gizatiarragoa. "Bizitzaren eta artearen
plazera ikasteko etorri zinen. Agian, zerbait
zoragarriagoa erakusteko hautatua izan naiz.
Minaren eta edertasunaren esanahia."

NARRAZIOA
VERANO
DEL 36

LESBIANAS.
DISCURSOS Y
REPRESENTACIONES

Sonia
Lasa
2019

Narrazioa
HIZKUNTZA.

Lucas, R.
Platero
2008
Gaztelera

Donostia, 1981. Amaia Kazetaritza ikasten ari da,
eta, Historiako irakasleak proposatuta, Gerra
Zibilari buruz egiten ari den lana zabaldu
beharko du. Horrek bidaia baten hasiera
markatuko du, ondorioak lehen pertsonan bizi
izan
zituztenen
testigantzek
abiatuta.
Amaiaren ahaleginari esker gerrako egun
grisetan murgilduko gara denek isiltzen zutena
azaleratuz. Ane, bere amona, bakarrik geratu
behar
izan
zen
familiako
baserriaren
ardurapean, eta aurretik inoiz ez du hitz egin
orduan gertatutakoaz. Azkenean, Amaiak
emakume misteriotsu bat agertzen den
argazki zahar bat aurkitzen du, eta hobekien
gordetako sekretua argituko dio bilobari,
momentura arte ezezaguna zen alde bat
adieraziz.

Narrazioa
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Zer esaten da eta zer diote lesbianek? Gure
herrialdeko lesbianismoaren azken urteetako
historian barrena egindako ibilbide zehatz
eta sistematikoan, jatorri anitzeko autoreek
idatzi dute liburua. Oinarri intelektual eta
emozionaletik, trantsizio demokratikoak eta
homosexualentzat hain kaltegarria ez ziren
legedi berriek ekarri zituzten aldaketei
lotutako
militantzia
autodidakta
eta
subalternoaren inguruan hausnartzen dute
iraganetik eta etorkizunean ikuspegia jarrita,
egun gertatu diren gizarte eta legedi
aldaketei erreparatuz. Genero-azterketen
multzoan, aitzindari dugu testu hau,
isildutako eta sistematikoki baztertutako
kolektibitateari ahotsa ematen diona.

VAGOS Y
MALENATES
NUEVAS VOCES
MARICAS

Egile
anitzak
2019
Narrazioa
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Gaur egun literatura-belaunaldi berriei buruz hitz
egiten ez den garai hontan, hamabi idazle gazte
beren esperientziak eta nahiak kontatzeko
elkartu dira lehen aldiz. Bizitza-alor, testuinguru
profesional eta estilo guztiz desberdinak
dituztenak, hamabi queer autore hauek
demokrazian deituriko “belaunaldi galdua”-tik
datoz eta belaunaldi berrien erreleboaren zai
daude. Antzerkigile, kazetari, ikertzaile, poeta eta
eleberrigile talde honek gizonezkoen queer
narratibaren errepertorioa eguneratzen dute,
inori baimenik edo barkamenik eskatu gabe,
gure istorio ia guztiak gaizki amaitzearen
irudikaria gaiditzeko datoz.

LESBIANAS
EN CLAVE
CARIBEÑA
CUENTOS DE
MARIMACHAS,
BUCHAS Y
CAMIONERAS.
FEMMES,
PATAS Y
CHAPERAS

Yolanda Arroyo
Pizarro
2012
Narrazioa
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Karibeko iruditegiaren eraikuntzan, bertako
biztanleetatik, ikuspegi eta ahots kulturanitzak dira
fikzio mota guztien egile eta eragile. 'Lesbianas en
clave caribeña', emakumeak epel, garrasika,
alborotoz eta, batez ere, ikusgarritasunetik, beste
emakumeak emakumeen narrazioak kontatzen
ditu
transgresiotik.
Patas-en,
Cachaper-en,
marimatxa-en eta buch-en buruzko ipuinak,
Karibeko epeltasunean ezaugarri intrintsekoak
ukitzen dituzten istorioak. Elkartuta collage bat
osatzen dute, mitoen sorrera, atzerritartasuna,
gorputzen salerosketa, putak, sumisak, mozorroa,
exorzismoa, femme fatale, erlijiositatea eta
ateismoa deskribatzen dituen mundu paraleloa.
Hitz-konspirazio bat, puntu klitoriko gorenetik
idatzia, atlas atenporala eta bakarra-ren hausturak
azalerazten dizkiguna.

SAIAKERA

PENTSAMENDU
HETEROZUZENA
Monique
Wittig
2017

LAS
INTERMITENCIAS
DEL DESEO
SOBRE LA VERDAD, LA
BISEXUALIDAD Y EL DESEO

Michael
Amherst
2019

Saiakera
HIZKUNTZA.

Euskara

Ingelesez kaleratu zuen Monique Wittigek
estreina 1980an, eta lau itzultzailek ekarri dute
gurera orain. Wittigek, harreman ereduetan
finkatutako pentsamendu heterozuzena eta
heteroaraua deseraikitzen du.
Wittigek ez du heterosexualitatea sexupraktiketan soilik aztertzen, erregimen politiko
gisa ulertzen baitu. «Gizarte zientzei» loturiko
diskurtso
eta
dispositibo
heteroarautuak
azaltzen ditu, sexuaren, generoaren eta
filiazioaren arloetan heteroaraua produzitzen eta
ezartzen dituztelarik. Saiakera honen nobedade
garrantzitsu bat, feminismo tradizionalaren
korronteari aurre egiten diola da.

Saiekara
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Queer
ikuspegetik
abiatuta,
liburu
honek
heterosexualen eta homosexualen arteko banaketa
bitarra zalantzan jartzen du, irakurleari desioaren
genealogia konplexuaren azterketa eskaintzen
diolakoan. Amherstek zalantzan jartzen du
sexualitatea kategorietan sailka daitekeela, eta
sexualitatearen
izaera
iheskorrari
buruzko
hausnarketa proposatzen du, sexualitatea sailkatu
eta espezializatu nahi ez den desiraren adierazpen
gisa ulertu, «oheratzen zarenarekin zara» esakerak
botere begiradaz dionari bueltako gogoeta
dakarkigu.
Iraganean
izandako
harremanen
aipamenarekin, generoa itzalean uzten dituelakoan,
testigantza personalen medioz sakontasunezko
hausnarketa politikoa egin du autoreak.

POESIA

DESAYUNO
EN LA
CAMA
Lawrence
Schimel
2008
Poesia
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Desayuno en la cama gayen arteko harremanak
islatzen ditu, etapa guztietan. Harreman
hasierako kili-kilietatik, luzez egondako bikote
baten harremanaren hausturak eragindako
errauts mikatzetaraino. Autoreak gaztelaniaz
idatzitako lehen poema-liburu honek desioak
gorputzean uzten dituen aztarnak biltzen ditu.
Aurretik esan ezin zena nola maitatu, maitaleen
oroimena adio esan aurretik, nola guzti horri,
denbora, ikaskera, tarte bat, …. eman. Bertso
samur eta sentsualak, non maite izan duen
edonork bere burua islaturik ikus dezaken.

POESÍA
PARA
NIÑAS
BIEN

ESTE
TORCIDO
AMOR

Txus
García
2018
Poesia
HIZKUNTZA.

Ternura de
los ahogados

Gaztelera

"Txus Garcíaren poesiak denboran eta
espazioan zehar garraiatzen zaitu. Kansasetik
Transylvaniara. Minatin samintasunera. Jolas
partekatutik bakardadera eta nostalgiara. Sexuizerdiz blaitzen zaitu, baita sukarreko izerdiaz
ere. Haserrea eta asperena. Etsita eta patetiko
sentitzen duzu Txus. Boteretsu, hazia, barrez
lehertzen, «handiena» sentituko duzu autorea.
Bere poesiak irentsi eta astindu, eta gero
kulunkatzen zaitu. Rocío Juradok abestuko
lukeen moduan: Ekaitza eta portua.»
June Fernández

Txus
García
2018
Poesia
HIZKUNTZA.

Gaztelera

<<Kuir poeta bertsoaren uretan arrantzan da
berriz>>
"Txus García itzuli da, bere arbasoen
jakintzetatik, itsasoko jendearengandik eta
maitale impenitentea den aldetik, arratzan
egiteko tramankulu guztiekin armaturik,
samurtasun erradikala dakarkigu oraingoan."
Meri Torras

