
    
 

Hainbat liburu gazte nerabeei migrazioen errealitatea hurbiltzeko. 
 

 
Giuseppe Catozzella: “Correr hacia un sueño”. 
Samia Yusuf Omar neska gazte somaliarraren borroka miresgarria kontatzen du, 
haren desio handiena lortzeko: atleta bilakatu eta ibilbide bat egin, gerrak, 
fundamentalismoak eta emakumeen aukera faltak zigortutako herrialdean. 
 

 
Tahar Ben Jelloun: “Partir”. 
90eko hamarkada hasiera. Gazte talde bat sarri elkartzen da itsasertzeko Hafa 
Kafean, nondik ikusten baitute Espainiako kostaldea, eta gauez argiek paisaiaren 
soslaia marrazten. Egunez egun amesten dute lurralde harekin, eskura dagoela 
iruditzen zaie. Azel, gazte haietako batek, nazkatuta bizitza osorako lanik gabeko 
etorkizunarekin eta erregimen autoritarioarekin, alde egitea erabaki du eta 

etorkizun hobeago baten bila emigratzea. Jabetutako dago pateren arriskuez, bere lehengusu 
baten heriotza gertutik sufritu baitzuen, baina edonola ere emigratu nahi du. Etsipenak jota, 
Azelek espainiar aberats bat ezagutuko du, Miguel, eta honek babesean hartu eta Bartzelonara 
joatea eskainiko dio. Azelek eskaintza onartuko du, etorkizun zalantzazkoa baina ez bere 
herrialdeak eskaintzen diona baino okerragoa. 
 

Mohamed Choukri: “El pan a secas”. / Mohamed Xukri: “Ogi hutsa”. 
Gosete garaia da Rif-en. Familia batek etxea utzi du eta Tanger aldera 
erbesteratu da bizitza hobeago baten bila. Baina aita bortitz baten krudelkeriak 
etxetik ihes egitera behartu du Mohamed   txikia. Ikasbidea da. Gosea, beldurra 
eta indarkeria sufrituko ditu Tanger eta Tetuango kale gordinetan. Izarren pean 
emandako gauetan, sexuaren gozoa eta espetxearen garratza ezagutuko ditu. 

Miseriazko geografia, non handitzea den mina, injustizia eta errukia ezagutzea. Eleberri 
autobiografiko honen (aurrez “El pan desnudo” izenburuaz argitaratua) gordinkeriak eta 
ausardiak ospea eman zion Mohamed Xukriri, magrebtar literatura garaikideko ezinbesteko 
ahots gisa. Kultuzko lan hau debekatuta egon zen kasik bi hamarkadaz arabiar herrialdeetan. 
 

Luz Martínez Ten, Claudia Leal, Sandra Bosch: “El viaje de Ana. Historias de 
inmigracion contadas por jovenes”. 
Nerabeei hurbildu nahi die migrazioen errealitatea, beraien historiaren 
memorian barrena; hala, adin bereko beste gazteen zailtasun eta itxaropenak 
gertukoago egingo zaizkie. 

http://aulaintercultural.org/2003/04/28/el-viaje-de-ana-historias-de-inmigracion-contadas-
por-jovenes/  
 

Sonia Nazario: “El viaje de Enrique”. 
Hondurastar nerabe baten historia da, Tegucigalpa utzi zuena Estatu Batuetara 
amaren bila iritsi nahian. Lurdes amak Honduras utzi zuen beretzako eta bere 
familiarentzako bizitza hobeago baten bila, Enriquek 5 urte zituela; pobrezia eta 



    
gosea sufritu zituen, baina, azkenik haurtzain lana aurkitu zuen eta sorterriko etxera dirua 
bidali ahal izan zuen, Enrique eta alaba Belky hazteko. 
 
 
 
 


