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L I B U R U T E G I A

Biziak 4.500 milioi urtean izan duen ebolu-
zioak ez dio ezertarako balio izan Mister

P. izeneko paumari. Beste edozein paumak be-
zala, isats luzea eta koloretsua du, oso kolore bi-
ziak, eta emeak erakartzeko moduko dantza bat
egiten du naturaltasun osoz. Eboluzioak ez du
huts egin. Arazoa, ordea, Mister P.-k gorteiatu
nahi duen emea da. Ez da pauma eme bat; izan
ere, ez da pauma, ezta beste hegazti bat ere.
Mister P.-ren maitea gasolindegi bateko horni-
gailua da.

Ospetsu egin zen Mister P.: egunero joaten zen
hornigailua seduzitzera, Brierly herrian (Ingala-
terra), eta hain tematia zen, ezen BBCko albis-
tegietan ere irten baitzen 2006 urtean. Hornigai-
luaren koloreak eta funtzionatu bitartean
egiten zuen zaratak nahasten zuen pauma. Be-
netako pauma emeen antzeko hotsa egiten
zuen, eta Mister P. erabat engainatzen zuen.

Anekdota horretatik abiatuta idatzi du Antonio
José Osuna Mascaró biologoak liburu bat: El error
del pavo inglés. “Barre egiten dugu paumaren is-
torioa jakitean —dio Osunak— baina beharbada
gizakiok ere egiten ditugu neurri horretako aka-
tsak. Azken batean, animalia hutsak gara”.

Hori da Osunaren liburuaren azpiko ideia oro-
korra. Animaliak gara, eta animalien jokabide
berbera dugu; adibidez, Mister P.-k egiten duen
akatsaren antzeko beste akats batzuk egiten
ditugu.

Pauma ingelesa liburuaren lehen adibidea da,
eta garrantzitsuena, baina ez da Osunak kon-
tatzen duen istorio bakarra. Lotura harriga-
rriak egiten ditu testuan zehar. Adibidez, orkak
eta sakarina lotzen ditu, bizia zer den azaltzen
du, eta beste istorio asko tartekatzen ditu.
Fisika eta kimika baliatzen ditu beharrezkoa 
denean, eta oso kontakizun entretenigarria
osatzen du.

Liburuak modu sakonean aztertzen du gizakiak
nola ikusten duen bere burua, eta nola beste
animaliak. Eta horretan da bereziki interesga-
rria liburuaren oinarrizko ideia: animaliak gara.
Dena dela, animalia antropozentrikoak gara, eta
horrek gogoetarako bidea zabaltzen du. Liburu
honetan Osunak egiten duen hausnarketa oso
interesgarria da alde horretatik.•
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