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Euskal Herrian irakurle klub feministak sortzen eta saretzen ari diren egiturak dira. Horien 
hedapenaren eta horietan emakumeen jabetzarako metodo bezala erabiltzen diren tertulien 
berri ematea du xedetzat artikulu honek. Horretarako, Vitoria-Gasteizko Feminist Agenda 
Literatur Klubaren lana eta Leslie Feinbergerren Mari-mutil handi baten bluesa (2018) elebe-
rriaren irakurketa deskribatuko dira. Metodologiari dagokionez, literatur lanaren inguruko 
interpretazioak dimentsionatu eta kategorizatu dira, emaitzak eta ondorioak ateratzeko. On-
doriorik nagusiena da testua ezin aproposagoa dela Butlerrek (2018) proposatzen duen gene-
roaren izate performatiboa eskoletan modu praktikoan ulertzeko eta genero ariketak egiteko.

Gako-hitzak: literatur tertuliak, irakurle klubak, maskulinitate femeninoak, genero ari-
ketak, Leslie Feinberg.
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En Euskal Herria, los clubes de lectura feministas están en proceso de creación y trabajo 
en red. Este artículo tiene como objetivo explorar cómo estos clubes utilizan las tertulias li-
terarias dialógicas como instrumentos en el empoderamiento de las mujeres. Para ello, ana-
lizamos en concreto la lectura en euskera de Stone Butch Blues (1993) de Leslie Feinberg, 
realizada por el club de lectura Agenda Feminista Euskal Literaturan, ubicado en Vitoria-
Gasteiz. En cuanto a la metodología, se han medido y categorizado las interpretaciones de 
esta obra literaria para extraer resultados y conclusiones. Como conclusión principal, pode-
mos afirmar que Stone Butch Blues representa de manera práctica el concepto de performa-
tividad de género de Butler (2018). Además, este texto es una herramienta muy apropiada 
para ser utilizada en las escuelas como una forma de ejercitar el género.

Palabras clave: tertulias literarias dialógicas, clubes de lectura, masculinidades femeni-
nas, ejercicios de género, Leslie Feinberg.

Au Pays Basque, des clubs de lecture féministes se créent et travaillent en réseau. Cet 
article a pour objectif d’étudier comment ces clubs utilisent les soirées littéraires comme 
instrument de prise de pouvoir des femmes. Nous analysons dans ce but la lecture en basque 
de Stone Butch Blues (1993) de Leslie Feinberg, réalisée par le club de lecture “Agenda Femi-
nista Euskal Literaturan, situé à Vitoria-Gasteiz. En ce qui concerne la méthodologie, ont 
été mesurées et catégorisées les interprétations de cette œuvre pour en tirer des résultats et 
des conclusions. Nous pouvons affirmer que Stone Butch Blues est une performance de genre 
proposée par Butler (2018). De plus, ce texte est un outil très approprié dans les écoles, pour 
comprendre et travailler sur le concept de genre.

Mots-clés : soirées littéraires, clubs de lecture, masculinités féminines, exercices de genre, 
Leslie Feinberg.

In Euskal Herria, feminist reading clubs are in ongoing creative and networking pro-
cesses. This article aims at exploring how these clubs use literary dialogical gatherings as 
instruments in the empowerment of women. In order to do so, we are specifically analyzing 
the reading of Leslie Feinberg’s Stone Butch Blues (1993) in Basque, undertaken by the 
Feminist Agenda Euskal Literaturan reading club, located in Vitoria-Gasteiz. As for the 
methodology, the interpretations of this literary work have been measured and categorized 
to draw results and conclusions. As a major conclusion, we can affirm that Stone Butch Blues 
enacts in a practical way Butler’s (2018) concept of gender performativity. Moreover, this 
text is very appropriate tool to be used in schools as a way to exercise on gender.

Keywords: literary dialogical gatherings, reading clubs, femenine masculinities, gender 
exercises, Leslie Feinberg.
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1. Sarrera

Duela hamar urte Euskal Herrian, literatur talde feministak hedatzen 
hasi ziren Jabetza Eskolen sorrerarekin batera (Fernández 2012). Bilboko 
Skolastika aitzindaria izan zen duela hogeita hamar urte. Ordutik honantz, 
Josune Muñoz, Skolastikako sortzailea, emakumeen sorkuntza lanak eta 
literatur kritika feminista irakasten aritu da, Euskal Herrian dagoen litera-
tur feministaren inguruko liburutegirik oparoenetakoa sortuz. Lan horren 
aitortza jaso du, hain zuzen ere, aurten Muñozek Bizkaiko Foru Aldundia-
ren eskutik. Izan ere, eginiko lanaren garrantzia begi-bistan jartzeko, Sko-
lastikako zuzendariari Bizkaiko Foru Aldundiak Berdintasunerako Zirgari 
saria eman dio 2021ean. Aitortza bera egin dio Miren Agur Meabek Sko-
lastikari, Espainiako Sari Nazionala jaso zuen Nola gorde errautsa kolkoan 
(2020) poesia liburuan, “Deserriratuaren body artea” poema Josune Muñozi 
eskaintzerakoan. Skolastika Bilbon, Emakumeen Etxeko irakurle taldeak 
Donostian, eta, Gasteizen, Mirada Violeta gaztelaniaz nahiz Feminist Agen-
da euskaraz sortu ziren ondoren. Nafarroan, Iruñean, Katrakak taldea jarri 
zen martxan azkenik. Horiek hiriburuetan, baina Euskal Herri osoan hogei 
literatur talde feministatik gora daude, horien aitzindariak euskal literatur 
kritikariak, euskal irakasleak nahiz euskal idazle feministak izanik. Izen ba-
tzuk jartzearren, Maite Esnal, Nora Arbelbide, Yolanda Arrieta, Kattalin 
Miner, Uxue Alberdi, Garazi Arrula eta Danele Sarriugarte idazleak aipatu 
behar dira. Literatur kritika egiten dutenen artean berriz, Iratxe Retolaza, 
Arrate Hidalgo, Josune Muñoz, Amaia Alvarez-Uria eta Gema Lasarte az-
pimarratu behar dira, besteak beste (Lasarte Leonet eta Perales-Fernán dez-
de-Gamboa 2021). Euskal literaturaren analisia genero ikuspegitik egin 
nahi bada egun, irakurle klub feministak ezinbesteko “genero-ekilibristak” 
(Meabe 2020:37) bihurtu dira. Irakurle klub horietan, idazleak, irakurleak, 
irakasleak, editoreak, irakurzaleak eta batez ere feministak biltzen dira hi-
lero azken urteotan. Gauzak horrela, euskal literatura irakurketa feminista-
tik iragazteaz gaindi, modu kolektiboan ahots goran irakurri eta interpreta-
tu da. Urtero literatur talde horietan irakurtzen eta literatur kritika ahoz 
egiten diharduen batez besteko kopurua 400 pertsonarena da. Talde horien 
inguruan sakontzeko bisita daiteke Feminist Agenda irakurle kluben web 
orrialdea: www.literaturagendafeministaksarean.org
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Esperientzia horren harira galdera asko sortzen zaizkigu, baina bereziki 
bat. Zer ikas dezakete eskolek literatur taldeetatik oro har eta feministe-
tatik partikularki euskal literaturaren irakaskuntza indartzeko? Galdera 
horri erantzuteko asmoz, lehenik marko teorikoa finkatuta, talde horietan 
egiten den dinamika azalduko da artikulu honetan. Dialogian egiten diren 
tertuliak aipatuko eta horien garrantzi pedagogikoa zedarrituko da. Biga-
rrenik, maskulinitate feminizatuen inguruan teorizatuko da; izan ere, az-
tertuko den liburuaren gaia horretantxe datza. Ondoren, metodologiari 
helduko diogu. Ikerketa hau kasu azterketa bezala proposatu dugu. Doze-
naka literatur klub badaude ere (Lasarte Leonet; Perales-Fernández-de-
Gamboa 2021), literatur klub baten hautua egin da, Feminist Agendare-
na, ikertzaileok klub horren sortzaileak eta partaideak garelako eta talde 
horren irakurketa esperientzia ikertzen dihardugulako. Horregatik, arti-
kulu honetan irakurle talde guztien lanaren ordez, talde bat, kasu bat 
aukeratu da. Esku artean dugun kasu azterketak, beraz, irakurle klubetan 
gertatzen diren elkarrizketen inguruko esperientziak behatzen ditu; oro-
bat, kasu azterketen indargunea elkarrizketetan legokeelako (Wood; 
Smith 2018). Horien tolesturetatik sortzen diren interpretazio nahiz espe-
rientzia askotarikoak mundu ikuskera zabaltzen dute (León; Montero 
2015). Feminist Agenda irakurle taldeak zortzi urte daramatza martxan. 
Ibilbide horretan euskal literaturako 60 liburu aztertu ditu, eta horietatik 
Feinbergerren testua hautatu da artikulu honetan analizatzeko. Zergatik? 
Taldean salbu, euskarara itzuli zenetik, oihartzun handiko literatur lana 
izan delako irakurle klub feministetan. Bestalde eta metodologiari amaie-
ra emateko, literatur kritikari autoretza kolektiboa eta feminista aitortuko 
zaio ikerlan honen bidez (Lasarte Leonet eta Perales-Fernández-de-Gam-
boa 2021b). Horretarako, literatur tertulia horietan leitzen diren literatur 
lanen inguruko adostasunak nahiz gatazkak kategorizatuko dituen analisi 
sistema diseinatuko da erreminta metodologiko gisa. Esan nahi da gerta-
tzen diren ahotsen arrazoiek interes propioa hartuko dutela, ikerketa kua-
litatiboari bideak irekiz. Bukatzeko, lan enpirikoaren emaitzak eta ondo-
rioak emango dira. Emaitzetan ikusiko da egiten diren irakurketa eta 
ateratzen diren interpretazioak nahiz ondorioak askotan oso pedagogi-
koak edota didaktikoak direla.
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2. Marko teorikoa

2.1. Literatur tertuliak dialogian

Esan behar da literatur klub hauetan egiten den irakurketa dialogikoa 
dela.

La lectura dialógica es el proceso intersubjetivo de leer y com-
prender un texto sobre el que las personas profundizan en sus inter-
pretaciones, reflexionan criticamente sobre el mismo y el contexto, 
e intensifican su comprensión lectora a través de la interacción con 
otros agentes, abriendo así posibilidades de transformación como 
persona lectora y como persona en el mundo. (Valls et al. 2008: 7)

Mundu irakurketa honek botere ikuskera ezberdina eskaintzen du, ho-
rregatik bat egiten dugu Pulido eta Zeparekin (2010) esaten dutenean tes-
tuen interpretazioa ez dela aditu batzuen monopolioa, pertsona ezberdinen 
arteko elkarrizketa baizik. Pierre Bourdieuk (2000b) defendatzen duen teo-
ria estrukturalistaren ikuspegia zalantzan jartzen da, hau da, klasikoak in-
terpretatu ahal izateko estatus kulturala edo jakintza behar direla. Bat gatoz 
Mikhail Bathkinen (1981) eta Ramon Flecharen (2000) ikuspegi dialogi-
koarekin. Testu baten azpian dagoen ahots aniztasunak irakurketa kritikoa 
eskatzen du, “un diálogo más crítico, reflexivo y enriquecedor” (Palomares; 
Domínguez 2019: 41). Finean, nahi dena da arrazoizko argudioetatik hitz 
egiten ikastea eta ez boteretik (Aguilar 2017).

Baina boterea ez da lerratzen soilik irakurketa ikuspegira, literatur siste-
mak irizpide zurrunak baititu literatur testu batzuk unibertsalizatzeko, hots, 
denboraren joanean klasikoak bilakatzeko. Kanonaren inguruan ez dugu 
ezer esango, izan ere, hori beste artikulu bat litzakeelako. Soilik, literatur 
talde honetan liburuak denon artean komentatu eta aukeratzen ditugula, 
irizpideak hauek izanik: emakumeak idatziak izatea, euskaraz argitaratuak 
egotea, feminismoari ekarpenak egitea eta literatur kritikaren nahiz publi-
koaren abegi ona izatea.

Stone Butch Blues 1993an argitaratu zenetik, euskarara, txinerara, turkie-
rara, eslovenierara, serbokroazierara, grezierara, italierara, nederlanderara 
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eta alemanera itzuli da. Oso esanguratsua da berandu arte (2018) gaztela-
niara ez itzuli izana, Euskal Herriko literatur taldeetan asko irakurtzen ari 
den liburua bada ere. Analogia bat egingo dugu tertulia dialogikoek pertso-
na ororentzat bilgune izatearen teoriarekin eta kanon berri baten alde egi-
tearekin non literatur testuak ez diren baztertuko arraza, estatus eta genero 
arrazoiengatik. Ramón Flechak diosku:

Todo el mundo podemos soñar, y sentir, dar sentido a nuestra 
existencia. La aportación de cada uno es diferente a la del resto y, 
por tanto, irrecuperable si no se tiene en cuenta. Cada persona ex-
cluida es una pérdida irremplazable para todas las demás. (1997: 35)

Hartaz, liburuaren literatur kritika eta hedapena adituen eskuetan utzi 
beharrean, modu kolektiboan egitea proposatzen da. Horrek esan nahi du 
“estar abierto a los demás y actuar incluyendo a las personas, no excluyén-
dolas” (Alonso 2008: 74). Izan ere, Chomskyk (1985) eta Ecok (1982) dio-
ten bezala, lehenik eta behin pertsonen ekarpenak balioztatu behar dira, 
bere jatorri soziokulturala kontuan izan gabe. “De esta forma, la lectura 
conduce al establecimiento de nuevos significados basados en estas cadenas 
de diálogos, que se ponen en juego a través de la interpretación colectiva” 
(Flecha; Álvarez 2016: 6). Baina, pertsonen ekarpenak onartzeaz gain, 
ekarpen hauek elkarreragite baten ondorioa izan behar dute. Elkarreragite 
hauetan ahalduntze prozesuak gertatzen dira, horregatik da hain garrantzi-
tsua Jabetza Eskoletan elkarrizketaren metodologia erabiltzea “para empo-
derar a las personas participantes en el ejercicio de una capacidad lingüísti-
ca y reflexiva crítica” (Pulido; Zepa 2010: 303).

2.1.1. Pedagogikoak

Gero eta argiago ikusten da elkarrizketa euskarri pedagogiko ezin interes-
garriagoa dela jakintzaren garapenean (Brown; Warwick 2019). Berdinen 
arteko tertulien jarduna, elkarrizketa sozial eta inklusiboan oinarritua, ber-
dintasuna bermatzen duen estrategia didaktikoa da (Adams et al. 2014). 
Elkarrizketaren bidez jakintzak modu horizontalean eraiki nahi dira, kuestio-
natze kritikoa erabiliz, hartara elkar ulermena eta jakintza hausnarrean jar-
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tzen baitira. “Señala Freire que mediante la lectura relacionamos el texto 
con el contexto que lo generó, pero además con nuestro propio contexto. La 
lectura de la palabra nos lleva a la lectura del mundo, de la realidad, cues-
tionando, también, los conocimientos” (Aguilar 2017: 12). Rekalde eta ko-
laboratzaileek (2014) irakaskuntzaren berrikuntzaren oinarrian garapen ko-
munikatiboak eta dialogikoak ikusten dituzte. Horizontalitatea eta 
galderaren pedagogia defendatzen dute. Oinarrian Brunerren (1984, 1988, 
1997), Vygotskyren (1978), Castellsen (1997), CREA eta Flecharen (1997) 
teoriak garatzen dituzte. Horiek ikaskuntza elkarreragitean eraikitzen dela 
baieztatzera letozke, garapen kognitiboa eta gizartearen eragina parean jarriz:

El aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre los sujetos 
y su entorno, en tanto que las personas, (…), no somos seres de 
adaptación sino de transformación. (…) Esto supone que el aula 
universitaria tiene que dejar de ser un lugar de transmisión de infor-
mación, convirtiendóse en un lugar en el que, a través del diálogo y 
la reflexión, se transforme la información en conocimiento. (Rekalde 
et al. 2014: 155)

2.1.2. Sorrera1

Egun Espainian berrehun ikastetxetik gora ari dira literatur tertulia dia-
logikoak garatzen, eta Hego Amerikako hainbat testuingurutan ere lantzen 
hasiak dira. Oinarrian, tertulia hauen jarduna hezitzailea da arestian esan 
bezala, literatura klasikoa irakurtzean eta analizatzean oin hartzen duena. 
Tertulia hauen abiaburua helduen eskolan hasi zen, Verneda-Sant Martin-
en 70eko hamarkadan (Flecha 1997). Tertulia hauen bidez, gaitasun lin-
guistikoa ez ezik komunikazio gaitasunaren garapena lantzen zen eta lan-
tzen da. Irakurritakoaren ulermena, mintzamena, entzute aktiboa, emozio, 
sentimendu eta baloreen transmisioa, elkarren arteko errespetua, historia-
ren interpretazioa eta honek egunerokotasunarekin duen eraginaren ingu-
ruko hausnarketak lantzen dira, beste hainbat aspekturen artean. “La valo-

1 Literatur tertulia hauen ezaugarri eta funtzionamendu zurruna ezagutzeko irakurri Loza (2004) 
edota Palomares eta Rodríguez (2019).
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ración de sus participantes no deja lugar a dudas: les han ayudado a 
expresar sus sentimientos, a escuchar, a respetar las opiniones de los demás 
y a disfrutar de la lectura” (Loza 2004: 66). Tertulia horiek helduen eskole-
tan hasi baziren ere, Ikas Komunitateen2 egitasmoaren barruan kokatzen 
hasi ziren, egun 190 ikastetxek baino gehiagok bereganatu dute ikas moda-
litate hau, eta horien artean Gasteizko Sansomendi Ikastetxearena oso ai-
patua izan da:

El CPI Sansomendi IPI integra alumnado de 2 a 16 años, de una 
población muy desfavorecida, con una mayoria de familias de etnias 
minoritarias e inmigrantes, que sufren en su mayoría exclusión social. 
Hace seis años la comunidad educativa del centro decidió iniciar su 
transformación en comunidad de aprendizaje”. (Sancho 2016: 70)

Ikastetxe honetan oraindik orain literatur tertuliak egiten jarraitzen 
dute, eta familiek ez ezik hezkuntza komunitateko eragileek parte hartzen 
dute: udaletxeak, unibertsitateak boluntarioen bidez, eta auzo elkarteek, 
horien artean Asociación Gitana Gao Lacho Drom eta Bizilagunen Elkar-
teak. Valsek eta haren kolaboratzaileek (2008) ondo adierazten duten be-
zala, ikaskuntza prozesua elkarreragite guztien artean eraikitzen da, eta ez 
da gelako elkarreragitera soilik mugatzen.

2.2. Maskulinitate femeninoak

Masculinidades femeninas (2008) liburuan egindako hitzaurrean, Judith 
Halberstamek aipatzen du gaztelaniaz hitz egiten duten herrialdeetan mas-
kulinotasuna aitortzen zaiola queer emakumeen identitateari. Emakumez-
koen maskulinitateak ez dira gure garaikidetasunean soilik kokatzen, izan 

2 “Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de transformación de centros educativos basado 
en el aprendizaje dialógico que genera la participación democrática de las familias y de toda la 
comunidad para conseguir el éxito de todo el alumnado” (Valls et al. 2008: 73). “Las principales 
actuaciones educativas de ellas son: a) grupos interactivos; b) las tertulias dialógicas (literarias, 
musicales…); c) la formación de la familia; d) La participación educativa de la comunidad; e) el 
modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos; f) la formación dialógica del profeso-
rado” (Palomares eta Rodríguez 2019: 40).
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ere, Halberstamek (2008), Platerok (2013) edo Feinbergek (2018) erakus-
ten duten moduan, historia sozialaren zati izan dira, nahiz eta batzuek adie-
razi ideologia feministekin agertu den zerbait dela (Halberstam 2008). Mas-
kulinitatea gizontasunaren esanahiaren barnean kokatu da, ezaugarri 
mugiezin batzuen barruan eta normalean gizonaren gorputzera eta haren 
izatera murriztu da (Connell 1995; Halberstam 2008). Indarkeria sinboli-
koak identitate maskulinoa eta femeninoa eraikitzen ditu (Bourdieu 2000a), 
eta, modu berean, maskulinitate hegemonikoek (Connell; Messerchsmidt 
2005) maskulinitate ereduei botere, zilegitasun eta pribilegioak egozten diz-
kiete (Halberstam 2008: 24). Alabaina, balio horiek garatzen dituen gorpu-
tza uzten dutenean mehatxu bihurtzen dira, maskulinitate femeninoaren 
kasuan gertatzen den bezala.

Generoaren performatibitateak, sexu kategoria biologikoaren araberako 
inposaketak, genero identitateak zalantzan jartzea suposatu du, izan ere, 
gizonezkoa izatearen edo ez izatearen anbiguotasuna nolabait problematiza-
tu da nabarmenki esparru publikoan. Hau bereziki helduaroan nabaritzen 
da, non maskulinitate femeninoak identitate queerrekin lotzen diren eta, 
gehienetan, alteritatearen begiradaren bidez gaitzesten diren (Halberstam 
2008). Bestetasunaren esfera honetan, butcharen irudikapena generoa gor-
putzak eta sexualitateak barneratzen dituen arau inplizitu horiek azpiratzen 
eta eraldatzen dituen identitate bat bezala ulertzen da.

Stone butcharen kasuan, historikoki irakurri da “como un rechazo disfun-
cional a la condición de mujer por un sujeto que se odia a sí mismo y que 
no puede soportar su corporeidad. Esta cualidad pétrea (Stone) se convier-
te en una castración literal… de modo que la Stone ha sido caracterizada 
como más bloqueada, más carente y más rígida que todas las demás identi-
dades” (Halberstam 2008: 136). Harrizko kalitate horri gehitu behar dizkio-
gu jasaten duten indarkeria sinbolikoa eta materiala. Euren gorputzak in-
darkeriaren eta minaren marka bihurtu diren neurri berean pairatu dituzte 
abandonua, indarkeria poliziala eta diskriminazio soziala (Butler 2004).

Hala ere, Feinbergen itzulpena ez da transexualitatearen eta sexualitate 
disidenteen inguruan argitaratu izan den euskarazko lan bakarra. Are gehiago, 
euskal kulturaren eta historiaren barnean badira genero performatibitatearen 
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periferian kokatu izan diren pertsonaia historiko zein errealak. Pertsonaia his-
torikoen artean Katalina Erauso dugu, izan ere, bere autobiografia da lehen 
euskal trans gizonaren berri ematen duena. Erauso polemikaz inguratutako 
pertsonaia da; horren eredu da 2022. urtean Azkuna zentroan erakusgarri 
dagoen “Ahots bat Erausorentzat (Trans gara) baterako epilogia” erakusketa. 
Paul B. Preciado erakusketaren komisarioak eta Cabello/Carceller kolektiboak 
kontakizun historikoaren eraikuntza eta queer eta trans politika garaikideak 
harremanetan jartzen ditu, pertsonaia historikoari buruzko hausnarketa kriti-
ko eta alternatibo bat proposatuz. Berrikuspen kritiko horrek, ordea, badu bere 
aitzindaria Amaia Alvarez-Uriak 2011. urtean argitaratutako tesian. Katalina 
Eleizegiren obrak ditu aztergai, eta, horien artean, argitaratu gabeko Erauso 
Kateriñe (1962) antzezlanaren analisia egiten du generoa, sexualitatea, eta na-
zioa uztartuz. Alvarez-Uriaren lan berritzaile hau Ibon Egañak koordinatutako 
Desira desordenatuak. Queer irakurketak (euskal) literaturaz (2010) liburukiaren 
garaikidea da, zeinak eman zion euskarazko queer ikasketei bultzada garrantzi-
tsua, gaiaren inguruko lehenengo argitalpen akademikoa izanez. Badira, hala 
ere, aldez aurretik egindako saiakerak, izan solasaldiak edo ikastaroak (Egaña 
2010: 7-8), baita idatzi diren literatur lanak ere. Isa Castillo Etxanok eta Iratxe 
Retolazak (2013) koordinatutako Genero ariketak. Feminismoaren subjektuak 
lanak transexualitatearen gaia erdigunean jarri zuen, Amaia-Aimar Elosegiren 
(Moio) agur gutunarekin hasten den lan horretan genero performatibitateak 
dakarren hutsaltasun guztiak nabarmenduz. Lan akademiko horiek guztiak, 
literatur lan disidenteekin eta gizarte-ekintzaile sozialen lanarekin batera, bi-
dea eraikitzen joan ziren 2019an Moio argitaratzeko. Kattalin Minerrek idatzi-
tako gogoeta horrek trans izatearen esperientzia islatzen du: bazterretan exis-
titzen den pertsonarena, familiaz eta lagunez inguratuta dagoen arren, 
bakardade osoan bizi den pertsonaren istorioa. Moioren suizidioak eta Mine-
rren omenaldiak transexualitatearen gaia erdigunean jarri zuten euskal gizar-
tean eta euskalgintzan. Egun, Renoko Euskal Ikasketetarako Zentroak argita-
ratu du gaiaren inguruko azkenengo ikerketa euskaraz. Marta Luxanek, Jone 
Miren Hernándezek eta Xabier Irujok (2020) koordinatutako liburuak asko-
tariko gaiak jorratzen ditu, LGBTQI+ eta euskal gizartea erdigunean jarriz. 
Hortaz, argi dago euskalgintzan queer eta LGBTQI+ ikasketak bere lekua 
topatu dutela azkenengo bi hamarkadetan, bai ikerketan zein narratiban, pe-
riferian kokatu dituzten horiei lekua eta ahotsa emanez.
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Feinbergek Jesse Goldbergen bizitza kontatzen du Mari-mutil handi baten 
bluesa (2018) ikaskuntza eleberrian, bere butch nortasunean hartutako era-
bakiek identitate transexualera   bideratzen dute, bere burua bestearen begi-
radan eta esparru publikoan onartua izateko. Sexu aldaketaren prozesuare-
kin amaitu izanak genero binarioaren gabezia nabarmentzen du, bere burua 
ez duelako kokatzen ez feminitatearen ez gizontasunaren performatibitatee-
tan. Horrek queer subjektibitateak ez definitzeko beharra adierazten du 
(Halberstam 2008). Beraz, artikulu honetan, modu kolektiboan egin den 
Mari-mutil handi baten bluesa liburuaren literatur kritika analizatu eta libu-
ruaren lanketa proposatu nahi da; horrela, literatur klub feministetan sor-
tzen den jakintza sozializatzeak literatur talde horien jarduna informatzailea 
ez ezik transformatzailea ere bilakatzen duelako. Hitz batean, Euskal He-
rrian diharduten literatur klub feministen zertzelada bat eman nahi da, Fe-
minist Agenda taldearen kasua aztertuz, eta talde horietan oro har ahoz eta 
Feminist Agendan zehazki idatziz egiten den literatur kritika feminista eta 
kolektiboa deskribatu nahi da.

3. Metodologia

3.1. Funtzionamendua (irakurle talde baten hautua)

Aztergai dugun irakurle klubean hilabetean behin liburu bat irakurtzen 
da. Beraz, zazpi liburu aukeratzen dira urtean zehar. Denon artean auke-
ratzen dira, goian aipatu diren irizpideak errespetatuz. Gehienez hogei 
lagunek eta gutxienez hamarrek osatzen dute taldea. Jardunak ordu eta 
erdi irauten du. Beti koordinatzaile bat dago. Irakurle bakoitzak literatur 
testuaren zati bat, bi edo hiru –nahi adina– aukeratzen ditu, interesgarrie-
nak egiten zaizkionak. Eguna iritsitakoan, biribilean eserita bakoitzak au-
keratu duen zatia zein den eta zein orrialdetan dagoen esan eta irakurtzen 
du. Ondoren, esplikatzen du zergatik aukeratu duen zati hori. Beste nor-
baitek zati berbera aukeratu balu eta ikuspegi edo ekarpen ezberdina balu, 
gehituko luke esan beharrekoa. Norbaitek zerbait komentatzeko badu, 
komentatzen du. Eta horrela, denek parte hartu arte. Norbaitek ez badu 
liburua irakurri eta bere kideak entzutera joan bada, bukaeran iritziren bat 
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eman nahi badu, eman dezake. Horrela, irakurri dutenek eta entzun du-
tenek parte hartzeko aukera dute, baina azken hauek saioaren bukaeran. 
Ikerketa kualitatiboa dugu berau, komunikazio ikuspegi batetik egina. Gai 
baten inguruan elkarrizketa landuaz egiten dena. Metodologia honek ez 
du bilatzen soilik errealitatearen deskribapena eta interpretazioa, harata-
go joan nahi du, eta errealitatearen transformazioa probokatu nahi du. 
“La metodología comunicativa crítica está basada en el dialogo igualatorio 
entre la comunidad científica y las personas cuya realidad sea objeto de 
investigación, de manera que la propia investigación es el resultado de 
una pluralidad de voces (Touraine; Wieviorka; Flecha, in Palomares; 
Rodríguez 2019: 44).

3.2. Partaideak

Normalean hamabost edo hamasei lagun elkartzen gara Irakurle Taldean; 
grabatu behar zen egunean, ordea, hamaika lagun elkartu ginen. Partaide 
bakoitza kodetzeko, egunaren data 2020/01/09 eta tertuliakideren lehen letra 
(T) erantsi zaio, eta bakoitzari zenbaki bat gehitu zaio: Tertuliakide 1 (T01), 
Tertuliakide 2 (T02), 11 bitarte. Horrela, 20200109T01; 20200109T02; 
20200109T03; 20200109T04; 20200109T05; 20200109T056; 20200109T07; 
20200109T08; 20200109T09; 20200109T10 eta 20200109T11.

3.3. Informazioa tratatzeko erabili den prozedura

Informazioaren analisia modu induktiboan, dinamikoan eta sistemati-
koan egin ohi da. Hartara, tertulian jasotako iritziak, aukeratu, sailkatu, 
alderatu eta interpretatu dira. Esan nahi da jasotako informaziotik ideia 
nagusiak jarri direla agerian (dimentsioak, kategoriak), eta beronetan sor-
tzen diren azpikategoriak (Rodríguez, Gil eta García 1996; Coffey eta At-
kinson 2003). Informazioa kategorizatu ondoren, sistema kategorialaren 
bidez sailkatu dira erantzunak. Kategoria sistema horren arabera tratatu 
ahal izan da informazioa. Hala, sistema kategorialaren dimentsioak honako 
hauek dira (ikus Lehen taula).
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Lau dimentsiotan jasotzen eta interpretatzen dira emaitzak: 1. dimen-
tsioan, Autorea (nola sumatu dugun); 2. dimentsioan, Testua (zer iruditu 
zaigun eta zer ulertu dugun); 3. Dimentsioan, Ni (irakurle, nola sentitu 
naizen).

Esan bezala, ahotsak jasotzen dituzten dokumentuak kategoriatan sailka-
tu dira. Hau guztia analizatzeko, beherago duzuen sistema kategoriala 
(lehen taula) baliatu dugu. Bertan, erdietsitako datuak sailkatzeko dimen-
tsioak erabili dira, eta emaitzak NVIVO12ren bidez tratatu ondoren, inter-
pretatu egin dira.

1. taula: Sistema kategoriala

Dimentsioak Kategoriak Azpikategoriak

Autorea
(Nola sentitu dudan)

Pertsona bezala

Idazle bezala

Testua
(Zer iruditu zaidan,
zer ikusi dudan,
zer esan didan,
zer ulertu dudan)

Makronarratiba

Genero eraikuntza

Nobela pedagogikoa

Nobela espaziala

Autofikzioa

Ni
(Nola sentitu naizen,
zer esperimentatu dudan,
zer gogoratu dudan)

Feminista bezala

Pertsona bezala

Iturria: Egileek sortua.

4. Emaitzak

Sistema kategorialean sailkatu diren dimentsioen baitan analizatu eta 
interpretatu da literatur testua. Lehenik autorea, bigarrenik literatur lana, 
eta azkenik, ni irakurle bezala.
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4.1. Autorea

Autoreak esan nahi izan duenaren inguruan, bat datoz ahotsak. Egileak 
eleberria bizitzaren sufrikario bezala agertzen badu ere, esperantzari lekua 
utzi nahi izan dio eta horren lekukotza aktibismoan jartzen du.

Egileak irakatsi nahi digu, bera izan baita aktibista lesbiana trans 
eta bestaldetik sindikalista eta komunista, zer inportantea den akti-
bista izatea eta nola indartzen gaitun horrek. Nik uste dut hori dela 
liburuaren mezua. Aktibismoak ahalduntzen gaitu eta esperantza 
handiko liburua iruditu zait. 20200109T02

Protagonistak ez badu borrokatzen, “datozen gazteek ez dute erreferen-
tziarik izango, berari gertatu zaion bezalaxe, eta borrokatu beharra dagoela. 
Ikusgarritasuna lortu”. 20200109T06

Liburuaren kontrazalean egileak bere burua aurkezten du, azalduz nola 
nahi duen gogoratua izan: pertsona zuri anti-arrazista, langile klasekoa, judu 
sekularra, transgeneroa, lesbiana, komunista iraultzailea eta transgeneroa-
ren askapenaz kontzeptu marxista gisa teorizatu duena. “Mari-mutil han-
diak ere hortik asko du”. 20200109T01

4.2. Testua

Nobela aztertzeko orduan, batzuek makronarratiba aipatu dute; gene-
ro eraikuntzaren continuum bat edo bidea ikusi dute beste batzuek; 
ikas-nobelatzat hartu dute taldeko bik, edota nobela pedagogikotzat. Es-
pazioaren garrantzia eta gorputzen eraikuntza ere aipatu dira nobelaren 
ezaugarri gisa.

Hau azkenean makronarratiba bat da. Estatu Batuetan eta edo-
zein historietan pasa izan dena da narratiba konkretu batzuk idazten 
direla, ez? Eta kasu honetan idazleak hartzen du bere istorio pertso-
nala eta hau literaturan deitzen da bildungsroman nobela. Nik ikas-
bidai bat dela esango nuke. Eta hartzen du hori elementu bat bezala 
aldi berean narrazio berri bat eraikitzeko Estatu Batuen eta Ameri-
ken inguruan. 20200109T08.
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4.2.1. Makronarratiba

Makronarratiba horretan tertuliakide guztiak ados daude sufrimendu izu-
garria azaltzen dela adierazterakoan, bitasun sistematik edota heteronorma-
tik urruntzen direnei egurra ematen dielako jendarteak. Kasu honetan, Jess 
protagonistaren istorio pertsonala da: transa, sindikalista, aktibista soziala.

Nik bilakaera bat ikusten dut (…) Teresarekin (bikote laguna) 
dagoenean, emakumeen munduan murgiltzen du eta emakumeekiko 
elkartasuna berak planteatzen dio. Borroka. Konturatzen da beste 
emakumeekin lana egin behar duela, unibertsitatean lana egiten du, 
talde lesbianak daude. 20200109T05

Beraz, bitasun sistema kolokan jartzen dutenen inguruko narratiba dugu, 
alde batetik, eleberri hau. Baina, bestetik, Estatu Batuetan 1960ko eta 
1970eko hamarkadetan gertatu ziren greba eta mugimendu sozialen berri 
ere ematen diguna.

Ameriketako garaiak 60ko eta 70eko hamarkadetan: nolakoa zen 
industria, nolakoa zen lana, nolakoa zen zapalketa mota, nolakoak 
ziren kontratuak. Kapitalismo hutsa baino kapitalismo salbaia. Zer 
neska honek egiten dituen lanak, gainera, dira goizez, arratsaldez, 
gauez inolako kontraturik gabe. Erretratu soziokultural eta politiko 
oso atzerakoia da. 20200109T05

Protagonistak (Jessek) bide bat egiten du. Hasten da txikitan bere ezber-
dintasunak sufritzen eta bakardade izugarria bizitzen, izugarrizko indarkeria 
du inguruan, eta oso gutxitan sentitzen da ulertua bizitzaren joanean. Eta 
momentu batean gizona izaten saiatzen da, eta bakardade absolutura iristen 
da “eta hortik aurrera deskubritzen du zeinen inportantea den norbaitekin 
gauzak partekatzea, elkartasuna eta azkenean nolabait deskubritzen du ak-
tibismoa lesbiano edo gaya” 20200109T03. Baina generoaren inguruko ak-
tibismora iristeko ibilbide luzea aipatzen da. Tertuliakideek aipatzen dute 
462. orrialdeko pasartea, non Duffiek nobelaren bukaeran protagonistari 
eskaintzen dion sindikatuan lanean hastea. “Nik ikusi dut Duffieren pasar-
te horretara iristeko oso ibilbide luzea egin duela, konturatzeko bere arloan 
borrokatu behar dela ez dut esaten sindikal mailan, bere identitatearen ar-
loan”. 20200109T02
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4.2.2. Genero eraikuntza

Bilakaera horretan denek ikusi dute genero eraikuntza edota genero ari-
keten bidez protagonistak bide bat egiten duela, ikasbidai bat; epizentroan 
ezberdina izatea eta gizarteak onar dezan egiten duen ahalegina, azkenean 
bera den bezala onartu arte. Aipatzen da 327. orrialdeko pasartea, non 
mamu bat sentitzen den: “Bizirik lurperatua banengo bezala”.

Ez nuen diferente izan nahi. Liburu guztian esaldi horrekin dabil 
borrokan, bere bizitzako etapa guztietan bukaera bitarte, bukaeran 
ematen du ia aurkitzen duela, onartzen duela ezberdina dela, bere 
ezberdintasun horrekin gustura dagoela edo onartzen duela. 
20200109T03

Liburuan zehar, hainbeste gatazka dago, hainbeste iraun dute hauek, 
hainbeste zapuztu dute, hainbeste istorio gogor ditu, berak esaten duela 
kokoteraino dagoela, hortik ateratzen zaio hormonak hartzeko erabakia, 
behingoz bere itxura aldatzearekin batera jendarteak harekiko jarrera alda-
tzearren. “Baina, behin hormonak hartuta konturatzen da beste problemak 
sortzen zaizkiola eta hor ari da bere buruarekiko hainbat galdera egiten”. 
20200109T05

Tertuliakideen artean eztabaida zabaltzen da genero eraikuntzaren ingu-
ruan, eta ikusten da gizartean heteronormak dauden bezala gay eta trans 
giroetan estereotipoak daudela. “Gay eta lesbianen bikoteetan badira este-
reotipatuak baina nik esango nuke gaur egun ezetz, errazago hurbiltzen zara 
feminismora eta berdintasunera, harreman pixka bat orekatuagoa egiten da 
lesbianismotik” 20200109T06.

Feminismoak borroka luzea obratu du patriarkatuak eraiki duen irudi 
edota objektu femeninoa dekonstruitzeko, eta ez da inondik onartzen hori 
mari-mutilen harremanetan berreraikitzea. Haserrea pizten da tertulian. 
“Kontua da sexualki edozein gustatze hori ados, baina bestea da feminismo-
tik guk kritikatu dugun eredu hori, panpina emakume hori” 20200109T03. 
“Mari-mutilen bilakaera bat dago eta ulertu behar dira euren artean sortzen 
diren harreman egoerak, kontradikzioak”. 20200109T06
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4.2.3. Nobela pedagogikoa

Alderdi askotan ikusten da pedagogia, baina batez ere, eleberrian zehar 
protagonista bere buruarekin ez ezik mintzalagun dituen lagun, lankide eta 
bikotekideekin behin eta berriz bera denaz eta ez denaz dialektikan dagoe-
lako eta generoaren eraikuntzan hainbat eta hainbat kontzeptu eta paradig-
ma ematen dituelako. Are gehiago, aurrerago ikusiko dugun bezala, ma-
ri-mutilaren definizioa egiten ahaleginduko delako eta, batez ere, bere 
desira eta berak izan nahiko lukeena edota gizarteak onartzea nahiko lituz-
keen pertsona eta harreman horiek bilatzen nahiz irudikatzen pasako due-
lako eleberri guztia:

Interesgarria da azken bikotea, izan ere, gizon itxura du, erdi gizona 
edo estereotipo horrekin hurbil dagoena, emakume sexuaz. Horrela, 
emea den batek amodioa du fisikoki gizon zakilduna baina izugarri 
femeninoa denarekin. Gustatzen zaiona jostea, jendea zaintzea. Nik 
uste dut hori ere didaktikoa dela. Eta bukaeran dago bikote hori, bu-
kaera pedagogiko didaktikoa da nire irudirako. 20200109T02

Jessek egiten duen bidea bera da pedagogikoa, eta erreferentzia bat. Ai-
patzen da hasieran oso jarrera gogorrak ikusten direla, matxistak izateraino-
koak, feminismoak gaitzetsiak baina bizitzaren joanean leuntzen doazenak.

Agian batzutan behar duzu zure tokia bilatu, ez dakizu nola egin, 
eta Jessek hasieran begiratzen ditu mari-mutilak eta gero bere bizi-
tzan ematen da bilakaera bat eta ni seguru nago gaztetan ezagutu 
ditudan mari-mutilak gaur egun ez direla horrela. Momentu horre-
tan, nerabezaroan behar duzu kokatu... ez duzu zure burua ikusten. 
20200109T06

Nobelan zehar harreman mota ezberdinak ikusi dira: taberna eta sindi-
katu giroetako mari-mutilenak, oso maskulinoak; mari-mutilak dituen bi-
kote harremanak femme batekin edota lesbiana batekin, maitatzen irakatsi 
dion emakumearekin, Theresarekin; eta bukatzeko, gizona izan daitekeen 
baina oso femeninoa den pertsonarekin. Nobela honetan, genero ikuspegi-
tik eginiko ikerketa diakroniko batek oso geruza eta ñabardura esangura-
tsuak emango lituzke generoa nola eraikitzen den ikusteko, denak ere he-
teronormatik aldenduak diren harreman guztien bidez.
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4.2.4. Nobela espaziala

Nobelak batez ere bi makroespazio ditu: Buffalo gogorra (tabernak, ba-
kardadea) eta New York irekiagoa, hiri geografikoa (anonimatoa, bakarda-
dea, aktibismoa). Ez-lekuak ere ageri dira, trantsituan dauden lekuak (tre-
nak), Jess bera etenik gabeko trantsituan dagoelako, genero batetik 
besterako trantsituan, edota leku heterotopikoak, debekatuak (kartzelak). 
“Azkenean bakea lortzen hasten da eta lasaitasuna eta trenarena dator… 
Eta hor toma toma!!! Eta esaten duzu nahikoa nahikoa. Matraila apurtzen 
diote” 20200109T07. “Trenarena eta gero bueltatzen da Theresaren fasera, 
berriro hura dena bizitzea gustatuko litzaioke. Eta ametsetan dabil eta dio 
asko botatzen duela faltan. Eraman berriro zurekin”. 20200109T03

Espazio utopikoak. Gutuna (13-21). Nobela gutun batekin hasten da, eta 
gutun horretan kokatzen da maitasuna. Gutuna Emakumeen Hirian koka-
tzen da, existitzen ez den leku batean, baina nobelaren epizentroa da gutun 
hau eta espazio hau. Hitzen Hiria. Elkarrizketarena. Enkontruarena.

Bilakaeran Theresak eta bizitzak hitzak jarri dizkio mari-mutila-
ren bizitzari, bere herrira bueltatzeko gaitasuna eman dio. Oroitzape-
nak ez nituen gogoratu nahi, txarrak zirelako baina aurre egingo diot 
eta bueltatuko naiz beraiengana. 20200109T10

Theresari buruz gutunaren hasieran esaten du “zure oroitzapena gorde 
egin behar dut argazki eta espezie baliotsu baten gisan, Emakumeen Hiri 
honetan geratu eta irakurriko duzu, Theresari idatzi dion gutunaz ari da”. 
20200109T04

Gorputzak ere identitatearen lekukotza hartzen du, eta espazio oso esan-
guratsua bihurtzen da. Erbestea. “Orduan hasi nintzen gizon gisa bizitzen. 
Bitxia da zerorren sexutik erbesteratua izatea, zerorren etxea inoiz izanen ez 
den lurraldera” (20). Liburu guztia da gorputz edo etxe horren eraikuntza. 
“Eta nobela guztia bide bat da. Espazio bat, barrutik, inguru hurbiletik eta 
gizartetik ikusia. Etxe horren eraikuntzan modu sinbolikoan genero identi-
tatearen metonimia bezala funtzionatzen duten komunak agertuko dira” 
20200109T01. “Beti dago gizon izatearen nahi hori galtzontzillloak gora eta 
behera, gizonen komunak gora eta behera”. 20200109T03
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Gorputza genero eraikuntzaren ezaugarri den bezalaxe, komunak eta 
janzkera identitate eraikitzaile horren irudi bilakatzen dira.

“Ez nuen sekulan pentsatuko hainbeste denbora emango nuenik 
erabiliko nuen komuna zein zen erabakitzeko burua hausten”. Bizitza 
guztia dago zentratua horretan, nola irten kalera. Nola jantzi, mundu 
guztia zuri begira dagoela uste duzu epaitzen. 20200109T06

4.3. Ni

Liburuak oso sentimendu ezberdinak utzi ditu. Zer pentsatua.

Orri batean esaten du zerbait egiten duzunean konbentziturik iza-
nen da, uste duzulako hori egitea zuzena dela (...) baina gero segi-
tuan beste orrialde batean esaten du asmatu behar duzula zertan si-
nesten duzun egiaz, eta berdin pentsatzen duen jendea aurkitu. (...). 
Kontrajarriak daude. Batean nik nire buruari esango diot zer egin, 
bakarrik aurkituko dut nire bidea, baina beste alde batetik, taldea 
behar dut, onespena behar dut. Orduan nik ikusten dut, liburuaren 
bi jarrera horien arteko bilakaera, ez? (…) Bakarrik ezin du egin, 
baina, bestaldetik, onespena lortzea oso zaila zaio. Hor mugitzen da 
pertsonaia. 20200109T09

Nobelan zehar, protagonista bere bizikideekin mari-mutilen definizio edo 
hitz berrien bila dabilela diote, eta Franz eta bien arteko pasarte bat komen-
tatzen da tertulian, 423. orrialdean agertzen dena. “Guk biok sortu beharko 
dugu mari-mutilen beste definizio bat. Jessek dio nekatuta dagoela ma-
ri-mutil hitza aditzeaz sexua, agresibitatea eta ausardia adierazteko, ma-
ri-mutil hitzak hori esan nahi badu horrek zer ordain du femmeentzat?” 
20200109T03. Denak ados daude definizio horren bilaketa nobelan zehar 
hasi eta buka ematen dela.

Liburuan zehar hitz ederrak bilatu nahi ditu bere egoera azaltzeko, 
“etzait gustatzen gure inguruan esaten dena, oso itxita nago nire bar-
nean eta hitz ederrak bilatu nahi ditut”. Begira ezazue amerikar in-
diarrei buruzko atala dena. (…) pasarte horretan aipatzen du nola 
Ameriketan antzineko antzestroen kulturan mari-mutila izatea oso 
gauza ohoratua zen. 20200109T05
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Beste batzuek bere bizitza-esperientziekin lotu dute nobelan gertatzen 
den bazterketa.

Ama eta bai aita konturatzen direnean umea ez dela “normala”, 
gurasoen konportamentua umearekiko da oso gogorra, oso despekti-
boa, eta jakina horrek formatzen zaitu barneko isolamendu oso gogo-
rrean, txikitatik, eta esango nuke hori dela inportanteena eta nik nire 
familian bizi izan dudana. Anaia dut nik homosexuala eta nik gogo-
ratzen dut nire aitak txikitan deitzen zion Inesita ez zuelako ulertzen 
bera desberdina zela, baina ya sei, zazpi, zortzi bederatzi urterekin 
berak bazekien oso argi ezberdina zela eta sufritzen zuen mordo bat, 
eta hor oso argi esplikatzen du bere aitak harrapatzen duenean bere 
jakekin jantzita eta zer mespretxuarekin, berak hor gordetzen du bar-
ne-barnean heziketa hori, eta esaten du familia honekin ez dut ezer 
nahi sufriarazi egin didaten moduan. 20200109T05

Tertuliakide batek aipatu du eleberrian zehar ikusten dela erreferentzial-
tasun falta, garai horretan behintzat, eta honetan ere antzera dabiltzala eta 
etengabe besteen onarpena bilatzen dela.

Denbora asko galtzen duzula halako kontuetan eta beldurrez. Bai-
na oso liburu positiboa da, bestela hau tragedia bezala bizitzen da: 
bakardadean, inorekin konpartitu gabe, maitasunik sentitu gabe, 
sexurik gabe eta hori gertatzen da gaur egun ere. 20200109T06

5. Ondorioak

Feminist Agenda literatur taldean modu kolektiboan sortu den jakintza 
sozializatu da, hartara jardun informatzailea ez ezik transformatzailea (Re-
kalde et al. 2014) ere badela ondoriozta genezake eta ikerlerro berri gisa 
proposatu. Ondorioztatzen da literatur kritika feministarako nahiz kolekti-
borako hastapenak direla irakurle talde feministetan egiten ari diren tertu-
liak (Lasarte Leonet; Perales-Fernández-de-Gamboa 2021b). Artikulu ho-
netan zedarritzen den kasua Feminist Agendarena da, eta ahozkoa den 
jarduera idatzira pasatzean dago berrikuntza. Tertulia transkribatu eta ka-
tegorizatu osteko ahotsen interpretazioan eraiki da aurrerago garatu dugun 
testuaren literatur kritika.
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Horrela, Mari-mutil handi baten bluesaren (2018) inguruko tertulia dialo-
gikoa genero eraikuntzarako jardun aproposa dela deritzogu. Jess, literatur 
testuko protagonista, ezberdina sentitzen da, eta bere identitatearen bila 
ibiliko da nobela guztian zehar: mari-mutil bezala agertzen zaigu hastapene-
tan; eleberriaren erdialdera hormonatu ostean gizon itxura hartzen du, eta 
estreinakoz gizarteak onartzen du. Baina, bera ez da ondo sentitzen identi-
tate berriaren barnean, eta trantsituan segituko du Butlerren (2018) gene-
roaren performatibitatea muturreraino eramanez.

Butcharen subjektibotasuna etengabeko continuumean azaltzen da nobe-
lan zehar emakumezko homosexualitatearen eta emakumezkoen maskuli-
nitatearen artean, Halberstamek maskulinitate bollera deitzen duen horre-
tan (2008). Mari-mutil, emakume, lesbiana, trans, gizon moduan 
performatua azalduko zaigu protagonista, literatur testua maskulinitate fe-
meninoaren glosategi zabal eta didaktikorako lekune bilakatuz.

Genero batetik besterako trantsitua, gorputzaren bidez, genero indarkeria-
ren eta begirada normatiboaren bidez irudikatzen du egileak. Genero eraikun-
tzaren lanketa komunen kudeaketarekin eta eraikitzen diren harreman mo-
tekin gauzatzen da, espazio horiek nahiz harremanak oso erreminta eta simil 
adierazgarriak izanik nobela pedagogikoa nahiz ikasketa nobela burutzeko.

Ondoriorik nagusiena da eleberri hau ezin interesgarriagoa dela gazteekin 
eskoletan DBHn nahiz Batxilergoan genero identitateak lantzeko edo Butle-
rren genero performatibitatea irakasteko, betiere, tertulia egin den moduan, 
dialogian eta elkarrizketan eginik (Flecha 2016), horrela, informazioa jakintza 
bilakatuz eta elkarren arteko harremanak transformatuz (Rekalde et al. 2014). 
Aguilarrek (2017) dioen bezala, irakurketak munduaren ikuskera eta erreali-
tatea kuestionatzea berekin dituelako. Kasu honetan, feminismora hurbiltzeaz 
harago, Mari-mutil handi baten bluesaren irakurketa hautua estrategikoa da 
periferian dagoen testu bat unibertsalizatu eta klasikoen bidean jartzeko.
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