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M
exikon izan berri naiz. Biolentziaren
mailak harritu egin nau. Ez da ez nekie-
lako, kasuak eta datuak ezagunak ez di-
relako edo hango lagunek kontatu ez di-
datelako. Biolentziak baino gehiago,
ordea, basakeriak harritu nauela esango

nuke. Nola ez, emakumeen aurkako bortxa are eta bio-
lentoagoa ere bada. Horregatik, astelehenean, feminizi-
dioen aurkako eta emakumeen eskubideen aldeko gel-
dialdi edo lanuzte nazionala egingo dute han.

SEXU-TERROREAREN ETA KRUDELKERIAREN DATU HOTZAK

Feminizidioak, ofizialki, 2015ean hasi ziren neurtzen
Mexikon. Urte hartan 411 zenbatu zituzten. Iaz, 2019an,
976 eta 1.006 artean egon ziren. Alegia, lau urte eskase-
tan %137tik gora handitu da
feminizidioen tasa. 
Adi, iaz Mexiko osoan

35.588 heriotza biolento ger-
tatu baitziren guztira, 97,5
egun bakoitzeko. Ia 100 he-
riotza, nahita eta bortxaz, 24
orduero. Barbaridadea da.

INGRID ETA FATIMA

Gure artean La Manada de-
lakoarekin gertatu zen beza-
la, Mexikon Ingrid Escamilla
gaztearen eta Fatima Aldrig-
hett umearen heriotzak mugarri izan dira. Escamillak 25
urte zituen. Otsailaren 9an bere gorpua topatu zuten.
Labankatu egin zuten, ondoren azala kendu eta barruak
husteko. Bere bikotekidea atxilotu zuten, odolez blai. Ta-
bloideek gorpuaren irudiak argitaratu zituzten “Fue Cu-
pido” titularrarekin, Las Tesis parafraseatuz. 
Ondoren, Fatima izeneko 7 urteko neskatilaren bahi-

keta etorri zen. Gurasoak ez ziren eskolara jasotzera azal-
du; beren ezaguna zen emakume batek jaso zuen, bere
senarrarengana eraman zuen, eta, hortik egun pare ba-
tera, Aldrighett txikia hilik azaldu zen. Bahitu omen
zuen bikotearen ehiza hasi zen orduan. Beren senide ba-
tek emandako informazioari esker atxilotu zituzten. 

Biolentziara ohituta egon arren, haserreak goia jo du.
Feminizidioen auzia eta inpunitatearen arazoa eztabai-
da publikoaren erdian kokatu dira, azkenean. Biolentzia
feminizidaren aurkako oldarraldi sozialari erreakzio gi-
sa, epe laburrean sexu-terrorea handituko dela aurrei-
kus daiteke. Tamalez, askatasunaren aldeko borroka ga-
resti ordainduko dute hamaika emakumek.

LANUZTE EGUNA ETA EZTABAIDA POLITIKOA

Testuinguru honetan, hainbat talde feministak martxo-
aren 9an lanuztea eta zaintzen greba deitu dute. Euskal
Herrian iaz egin zenaren antzeko zerbait. Oso kritikoak
dira Andres Lopez Obradorren Gobernuarekin. Dezep-
zioa hartu dute, ez baitu genero ikuspunturik eta kriti-
kak oso gaizki hartzen baititu. Jakina ez dela erraza, bai-

na, diskurtsoez harago, politikak eskatzen dizkiote.
Bestalde, noraezean dagoen eskuineko oposizioak femi-
nizidioetan ikusi du AMLOri kalte egiteko aukera. Hain-
bat feministak jokabide hori salatu dute, besteak beste
abortuaren aurkako PANeko alderdia tartean dagoelako.
Mexikok bizi duen biolentzia mailari eta zigorgabeta-

sunari buelta ematea oso zaila izango da. Edonola ere,
han inon ez bezala ikusi dut, balioei dagokionez, ezke-
rrak izan duen ikuspuntu tradizionalaren aurka, askata-
suna eta segurtasuna ez daudela inondik inora kontraja-
rrita. Emakumeen berdintasunaren eta eskubideen
auzian, segurtasuna askatasunerako baldintza da. Bal-
dintza ez nahikoa, ziur, baina derrigorrezkoa. •

{ datorrena }

Sexu-terrorea eta oldarraldi
feminista Mexikon

Biolentzia feminizidaren aurkako oldarraldi
sozialari erreakzio gisa, sexu-terrorea
handituko dela aurreikus daiteke.
Askatasunaren aldeko borroka garesti
ordainduko dute hamaika emakumek

Iñaki Soto
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A
zken hamabi
hilabeteotan
asko nabar-
mendu dira La-
tinoamerikako
mug imendu

feministak eta aginte matxis-
taren posizioak mugiarazteko
makina bat ekimen arrakasta-
tsu plazaratu dituzte. Mexiko,
Argentina zein Txileko kalee-
tan ez da moteldu emakume-
en presioa, indarkeria matxis-
taren aurka eta abortu
eskubidearen alde benetako
lorpenak gauzatu daitezen;
aurrera egiteko exijitzen diete
gobernuei. Kaletik alde egite-
ko asmorik ez dute.
Orain aste batzuk, dozenaka

mila manifestari elkartu ziren
Argentinako Parlamentuaren
aurrean, Buenos Aires hiribu-
ruan, parlamentariek abortu
eskubidearen inguruko eraba-
kiak lehenbailehen eztabaida-
tu eta onartu ditzaten. 
Argentinako Senatuak atze-

ra bota zuen abortua legezta-
tzeko proposamena 2018an,
baina bertako indar korrela-
zioa aldatu egin da, azken hau-

teskundeetan Alberto Fernan-
dezek zuzendutako zentro-ez-
kerreko koalizioak lortu bai-
tzuen gehiengoa.

ABORTUA ETA AGENDA

Elsa Schvartzman argentinar
ekintzaile beteranoak azken
hamarkadotako borroka ekarri
zuen gogora Senatuaren au-
rrean kazetariekin hitz egin
zuenean, lepoko zapi berdea
(mugimenduaren ikurra) jan-
tzita zuela: «Orain inork ezin
izango digu esan denbora
gehiago behar duela gaia az-
tertzeko, oso lotsagarria izan-

rroka ez zela Argentinako kon-
tua bakarrik, nazioartekoa bai-
zik. Latinoamerikan batez ere,
eskubide horren aldeko borro-
ka herrialdetik ateratzeko be-
harra sentitzen zen. Lepoko
zapi berdearekin bat egin zu-
ten borroka horiek guztiek».

AMAK ERAKUTSITAKOA

Erica Rivas aktore argentinarra
saririk gabe itzuli da Berlinale
Berlingo Nazioarteko Zinemal-
ditik. Ideia feministak defendi-
tzen ditu eguneroko bizitzan
zein zinean: industria horretan
emakumeen arteko babesa
ematearen aldekoa da, aldake-
taren bat lortu nahi bada; eta
kalean antolatzen diren pro-
testaldietan berak esku hartzea
ez da inor harritzeko modukoa.
«Nondik datorkizu joera fe-

minista hori?», galdetu berri
diote Alemaniako hiriburuan.
«Nire amarengandik», eran-
tzun zuen aktoreak. 
Rivasek kontatu duenez,

amak, ikasketak egiten zituen
bitartean, lau seme-alaba hazi
zituen erabat ahulduta egon
arren. Horregatik esaten omen

Ezkerreko irudian, neska
bat begiak estalita
himno bihurtu den
koreografia dantzatzen
Mexiko Hirian. 
Claudio CRUZ | AFP

Eskuinean, Erica Rivas
aktore argentinarra
Berlinen. 
Tobias SCHWARZ | AFP

LATINOAMERIKA
Emakumeak agintarien joerak aldarazteko
beste urrats bat egiteko prest

joseangel.oria@gaur8.info

Latinoamerikan matxismoa atzera egiten hasia da,
zenbait herrialdetan sortu dituzten giza mugimenduen
kemenari esker. Txileko Las Tesis taldeak koreografia
ezin arrakastatsuagoa egin zuen eta dagoeneko mundu
osoko feministen himno bihurtuta dago. Argentinan,
abortua legeztatzeko mugimendua berriz indartu da.
Mexikon «herrialde feminizida» izateari utzi nahi diote. 

JENDARTEA / b

go litzateke-eta. Abortuaren le-
geztatzea agenda publikoan
ezarri izana kalean egindako
borrokaren fruitua da, azken
30 urteotako borroka feminis-
ta berreskuratu duten kanpai-
nen emaitza».
Argentinako feministek

egindako borroka eredutzat
dute Latinoamerikako herrial-
de gehienetan, haurdunaldia
etetea delitutzat baitute orain-
dik leku gehienetan, Uruguai,
Kuba eta Mexiko Hiria aparte
utzita. Yanina Waldhorn ekin-
tzaileak kazetariei esan die-
nez, «2018an ikasi genuen bo-
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zion Ericari: «Ez zaitez gizon
baten mendeko izan. Norberak
egiteko esaten zuen, autoa gi-
datzeko aukera izan bezain
pronto autoak gidatzeko». Gai-
nera, aktoreak bere amona
«zapalduak» ekarri zituen go-
gora, haiek ere joera hori in-
dartu zutelakoan.
Argentinan politikariak es-

tutzen saiatzen ari badira, An-
deen beste aldean beste urrats
bat egin dute eta Txileko Al-
derdi Feminista sortzeko tra-
miteak abian jarri  dituzte
emakume batzuek. Beren hel-
burua litzateke herrialdean
idazten ari diren Konstituzio
berriaren prestakuntzan nola-
baiteko eragina izatea.
Alderdi berria oso testuin-

guru berezian jaioko da, Txi-
len sortutako kanta eta koreo-
grafia  bat  mundu osoan
erabiltzen den himno feminis-
ta bihurtu baita.

KOREOGRAFIA ARRAKASTATSUA

Las Tesis izeneko kolektiboak
plazaratu zuen “Bortxatzaile
bat zure bidean” izenburuko
performancea, mundu osoko
mobilizazioetara iritsi den ko-
reografia ezin arrakastatsua-
goa. «Esnaera garbi bat izan
dugu Txilen eta Las Tesis tal-
dearen indarrak erakutsi digu
emakumeok ahal dugula al-
derdi propioa eraiki; herrialde

hobe, justuago eta berdinzale-
agoa eraikitzeko garaian eragi-
na izateko momentua dela»,
azaldu dio Efe berri agentzia
espainolari Rosa Moreno PAF
Alderdi Feminista Alternatibo-
ko presidenteak. 
Adin eta esperientzia profe-

sional ezberdinetako emaku-
meak dagoeneko alderdian
sartu dira eta Servel hautes-
kunde zerbitzuak aurki esango
die alderdi politiko bihurtuta
dauden ala ez.  Ehunen bat

emakume elkartu ziren orain
aste batzuk Servel zerbitzuko
egoitzaren aurrean festa giro-
an, pankartak eta zalaparta
eragiteko makina bat tresna
hartuta. 
Moreno eta beste kide ba-

tzuk dokumentazioa entrega-
tzera sartu ziren bitartean, gai-
nerakoak kanpoan geratu
ziren, kantari kasu batzuetan
eta beren eskariak oihukatzen
besteetan. Urrats hori bete eta
gero, sinadurak bildu behar di-

tuzte orain herrialde osoan ze-
har Txileko historiako lehen-
dabiziko alderdi feminista
bihurtzeko.

BOTO ESKUBIDEA

Rosa Moreno 65 urteko polito-
logoak gogora ekarri zuen XIX.
mendeko lehen hamarkadatan
izan zirela Txilen emakumeek
osatutako alderdiak. Haien
helburua botoa emateko esku-
bidea onartzea zen. PAF litza-
teke, beraz, genero berdintasu-

Txileko manifestariek
segurtasun indarrek
atxilotuak bortxatu
egiten zituztela
gogorarazi zuten
otsailaren 28an
Santiagon egindako
mobilizazioan. 
Martin BERNETTI | AFP

Beheko argazkia Mexiko
Hirian egindakoa da. 
Claudio CRUZ | AFP

«HERRIALDE FEMINIZIDA BATEAN BIZI GARA»
Mexikoko makina bat hiritan milaka
emakumek dantzatu dute “Bortxatzaile bat
zure bidean” koreografia. Herrialde
horretako feministek, gizon zein
emakumeek, feminizidioen fenomeno
ikaragarriari egin behar diote aurre.
Txiletarrek sortutako pieza dantzatu
ondoren, izena eman nahi ez zuen eta burua
estalita zeraman neska gazte batek adierazi
zuen beraiek urteak daramatzatela
feminizidioen aurkako borrokan: «2019an,

datu ofizialen arabera, milatik gora
emakume erail zituzten Mexiko osoan.
Gainera, duela gutxi emakume eta ume
baten hilketek erabat hunkituta utzi zuten
herrialdea. Kalera irteten ari gara Estatuari
exijitzeko emakumeon giza eskubideak
bermatzeko, herrialde feminizida batean
bizi gara-eta. Izan ere, geure herrialdean
gure gorputzek ez dute garrantzirik,
baztertzeko modukoak dira». Matxismo
instituzionalari ere aurre egin behar diote. 



atzerria

na ardatz moduan hartu duen
lehen formazioa, Moreno Gre-
enpeace talde ekologistako bu-
ru ere izan zen ekintzaileak
azaldu duenez. 
«Txileko feministok ez ge-

nuen alderdi politikorik era-
tzeko asmorik, horrek sistema
patriarkalean sartzea eskatzen
zuelako, baina gure iritzia al-

datu eta borroka instituzioeta-
tik bertatik egitea erabaki du-
gu». Hitz horiekin kontatu di-
gu iritzi aldaketa.
Gizarte ezberdina, justua, bi-

dezkoa, elkartasuna nagusi
izango duena eta bortizkeria
patriarkal eta neoliberaletatik
libre izango dena eraiki nahi
du alderdi feminista berriak.

Eta lehentasunezko kontua
izango da emakumearen gor-
putzaren inguruko erabakiak
hartzeko eskubidea emakume-
ek beraiek izatea.
Gainera, Txileko alderdi be-

rriaren bultzatzaileek emaku-
meek etxean egindako lana or-
daintzea exijitzen dute. Eta
seme-alabak eta aiton-amonak
zaintzeko lana modu egokian
banatzea. Ingurumena zain-
tzea eta, Txile izanda derrigo-
rrezkoa, «kalitatezko hezkun-
tza ez-sexista eta doakoa»
lortzea ere beraien helburuen
artean ageri dira.
Rosa Moreno politologoak

aurreratu duenez, azkenean al-
derdi politikoa eratzea lortzen
badute, apirilaren 26an egingo
den erreferendumean egungo
Konstituzioa, Augusto Pino-
chet diktadorea agintean zela
egindakoa, aldatzearen aldeko
botoa eskatuko dute. Hurren-
go hauteskundeetara aurkez-
teko asmoa ere adierazi dute.
Diktadura oso gogoan dute

oraindik txiletarrek. Pinoche-
ten indar armatuek oso gogor
astindu zituzten beren intere-
sen aurkako giza mugimendu
guztiak, eta egungo poliziek
eta soldaduek gauza bera egi-
ten dute manifestariekin.
Joan den abenduaren 4an

milaka emakume, gehienak
garai batean gazteak izandako-
ak, errepresioaren ikur bihur-
tu zen Estadio Nazionalaren
aurrean elkartu ziren “Bortxa-
tzaile bat zure bidean” abestia
kantatzeko. Une horretan pen-
tsatu zuten Morenok eta beste
feministek mugimendua poli-
tikan modu zuzenagoan sar-
tzeko prest zegoela.

«Las Tesis taldearen indarrak erakutsi digu
emakumeok ahal dugula alderdi propioa
eraiki, herrialde berdinzaleagoa eraikitzeko
garaian eragina izateko momentua dela»

Argentinako feministen borroka eredutzat dute
Latinoamerikan, haurdunaldia etetea delitutzat
baitute oraindik leku gehienetan, Uruguai,
Kuba eta Mexiko Hiria aparte utzita

Mexikoko UNAM
Unibertsitateko ikasleak,
«Bortxatzaile bat zure
bidean» koreografia
dantzatzen. Argazkiak
iazko azaroan
egindakoak dira.
Claudio CRUZ | AFPz
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O
rain hilabete
batzuk, iazko
urrian, esan
zuen Naren-
dra Modi In-
diako lehen

ministroak herrialdea «aire li-
brean egindako kakaz garbi»
dagoela, politikariak berak
bost urte lehenago aginduta-
koa bete izan balu bezala.
Baina berri agentziek beste-

lako kontu bat azaldu digute.
Pune mendebaldeko hirian
(sei milioi biztanle) Suvarna
Dongare ikaslea poztu egin da
parke batean arrosa koloreko
autobus zahar bat ikusi duene-
an. Emakumeei zuzendutako
komun mugikor bihurtu dute
ibilgailua, bi enpresariren eki-
menez. «Parkera joan eta ko-
munera joateko premia neu-
kan. Komunok oso erosoak
dira eta segurtasun sentsazioa
ematen dizute», azaldu die
France-Presseko kazetariei 18
urteko neskak.

Bost errupia (bost zentimo)
ordainduta, edozein emaku-
mek dauka autobusera igo
eta bertan aurkituko dituen
komunak erabiltzeko edota
seme-alabei titia lasai emate-
ko aukera. Baita fardelak edo
konpresa higienikoak eroste-
koa ere.
Ulka Sadalkar eta Rajeev Kher

enpresaburuek Bainugelak
Neskentzat proiektua 2016an 
jarri zuten abian. Gaur egun
gurpil gaineko hamabi zerbitzu
dituzte, eta egunean 200dik
gora emakumezkok erabiltzen
dituzte. Ibilgailuok eguzki ener-
giari esker funtzionatzen dute,
goiko aldean ipini dizkieten pa-
nelei esker. «Bainu garbi eta se-
guruak erabiltzeko aukera me-
rezi dute emakumezkoek.
Oinarrizko eskubidea da be-
raientzat», esan dio AFPri Ulka
Sadalkarek. Oso anbiziotsuak
dira, datozen bost urteetan In-
dia osoan tankerako 1.000 ko-
mun jarri nahi dituzte-eta.

«Autobuson moldaketan arreta
handia eskaini diogu estetikari
eta bainugela garbiak eskain-
tzen ditugu, telebista pantaila,
tenperatura monitoreak eta la-
guntzaile bat sarreran eta guz-
ti», azaldu du enpresariak.
Manisha Adhav 40 urteko

emakumeak zuzentzen du
ibilgailu horietako bat. Harro
dago bere lanaz, «emakumeen
alde zerbait egiten dugulako.
Bezeroek bedeinkatu egiten
naute. Batzuk oso urrutitik
etorritakoak izaten dira, ingu-
ru honetan nahikoa bainugela
publikorik ez dagoelako».
Modi lehen ministroak agin-

duta, ia 1.400 milioi biztanle
dituen herrialdean 100 milioi
komun eraiki dituzte azken
urteotan. Baina emaitza ez da
beti izaten txalotzeko modu-
koa, bainu horietako asko era-
biltzerik izaten ez delako: urik
ez, edo argindarraren akatsak,
edo mantentze eskasa… eta zi-
kinkeria.  

Manisha Adhavek txukuntzen du ibilgailua. Indranil MUKHERJEE | AFP

INDIAKO
ERREPUBLIKA
Segurtasun bila, komun
bihurtutako autobus
zaharrera joan behar

France-Presse

Begirale feministek Indiak jasaten duen bortxaketa
kopuru izugarria saneamendu faltarekin lotu izan
dute, emakume askok ilunpetan eta bakarrik atera
behar izaten baitute kalera etxean komunik ez
dutelako. Milioika komun eraiki dira, baina Asiako
herrialdeak bortxaketa tasa ikaragarriari eusten dio.  

JENDARTEA / b

Emakume bat eta haur bat, Pune hiriko parkean jarritako ibilgailuaren ondoan. Indranil MUKHERJEE | AFP
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E
makumeak etxe-
ko sukaldetik ir-
ten eta etxetik
kanpo ere lanean
hastea gauza po-
sitibotzat jotzen

du edozein begiralek, baina bi-
lakaera horrek badu bere alde
iluna ere: 1960ko hamarkadaz
geroztik emakumeen heriotza
tasak gora egin du Estatu es-
painolean, gizartean duen ze-
regina eta estatusa aldatu di-
ren neurrian.
UOC Kataluniako Unibertsi-

tate Irekiak eta Suitzako Lau-
sanako Unibertsitateak homi-
zidio biktimen inguruko
azterketa zabala egin dute,
sailkapena biktimen sexuaren
arabera eginda. Ikerketa ho-
rren ezaugarri nagusia da oso
epe luzea aztertu dutela:
1910etik 2014ra. Eta Estatu es-
painol osoa hartu dutela beren
emaitzak lortzeko, Estatuaren
zati jakin bat hartu beharrean.
Antonia Linde UOC Uniber-

tsitateko Kriminologiako zu-
zendaria izan da ikerlari talde-
ko burua eta “European
Journal on Criminal Policy and
Research” aldizkariak eman di-
tu argitara emaitzak. 
Makina bat dokumentu pasa

dira ikerlarien eskuetatik eta
homizidioen biktimak emaku-
meak direnean ikusten dituz-
ten joerak nabarmendu dituz-
te,  hiltzaileak gizonak ala
emakumeak diren kontuan
hartu gabe: «Hori horrela egin
dugu 1990eko hamarkadara
arte gizonek hildako emaku-
meei buruzko datu ofizialik ez
zegoelako».

ORAIN HIRUROGEI URTE

Heriotza tasaren bilakaera ez
da batere egonkorra, baina
ikerlariek 1960ko hamarkadan
hasitako gorako joera antze-
man dute. Urte haietan ema-
kumeen eguneroko bizitza oso

la biztanleko zazpi ezkontza
egiten ziren urtean 1910ean,
eta, 2014an, aldiz, 3,4 bikote
besterik ez ziren ezkondu.
Emakumeek zeregin tradizio-
nalak utzi eta berriak hartzean
dibortzio kopuruak (2014an,
1982an halako sei), etendako
haurdunaldiek (ia hirukoiztu
egin ziren 1990etik 2014ra),
lan merkatuan duten presen-
tziak eta lehen umea izateko
adinak ere gora egin dute.

PROPORTZIOA, ALDATZEN

Homizidio baten biktima izan
diren gizonen eta emakumeen
arteko alderaketa eginez gero,
proportzioa erabat aldatzen
ari  dela diote ikerlariek.
1910eko hamarkadan, erail-
tzen zuten emakume bakoi-
tzeko zortzi gizon hiltzen zi-
tuzten;  1965ean,  2 ,7  gizon
emakume bakoitzeko; eta az-
ken urteotan erailketa kopu-
rua jaitsi egin da eta hildakoak
ez dira bi gizonetara iristen,
betiere, emakume bakoitzeko.   

joseangel.oria@gaur8.info

ESTATU ESPAINOLA
Emakumeen heriotza tasak gora egin du
etxetik kanpo ere lanean hastean

XX. mendearen hasieran eraildako emakumeen kopuruak
gora egin zuen Estatuan, 1920ko hamarkadan jaitsi egin
zen eta 1930ekoan asko igo. Diktadurak andre denak
etxean sartuta nahi zituen eta homizidio baten biktima
izandako emakumeen kopurua asko jaitsi zen, 1960ko
hamarkadan etxetik kanpo ere lanean hasi ziren arte.

Emakume bat, Arco arte
garaikideko Madrilgo azoka
bisitatzen. Otsailaren 26an
hartutako irudia da. 
Gabriel BOUYS | AFP

JENDARTEA / b

bizkor aldatu zen: etxetik kan-
po denbora gehiago egiten ha-
si ziren, ikasten edo lanean;
beranduago ezkontzen eta se-
me-alabak zaharrago izaten
ere hasi ziren.
Hamarkada berean hasi zen

heriotza tasa igotzen. «Jardue-
ra berri horien eraginez, den-
bora gehiago etxetik kanpo
pasatu eta harremanak askoz
ere pertsona gehiagorekin iza-
ten hasi ziren emakumeak eta,
jakina, biktima bihurtzeko

arriskuak ere gora egin zuen»,
azaldu du ikerlariak. 1960ko
hamarkadan, goi mailako ikas-
ketetan izena emandako ema-
kumeen kopuruak sekulako
igoera izan zuen: 1915ean,
ikasle guztien %2 baino ez zi-
ren emakumezkoak; 1960ko
hamarkadaren hasieran, %25;
eta 1980ko hamarkadan, mutil
baino neska gehiago zegoen
maila horretan ikasten. 
Ezkontza kopuruak ere be-

hera egin du, nola gainera: mi-
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L
ina Ben Mhenni emakume
iraultzailea urtarrilaren 27an
hil zen Tunisian. Zine El Abi-
dine Ben Ali diktadorea kar-
gutik kentzea eragin zuen gi-
za mugimenduan sekulako

garrantzia izan zuen eta azken egune-
tan ere urteotan herrialdean hil dituz-
ten iraultzaileak zituen gogoan.
Gaixotasun luze batek eraman du

Tunisiako blogaririk ezagunena. Giza
eskubideen aldeko ekintzaile aparta,
herrialdeko diktadoreak ihes egin on-
doren Bakearen Nobel Saria jasotzeko
proposatu zuten bere izena 2011n. 
Ben Ali erabateko diktadore zen ga-

raian oso arriskutsua zen haren erregi-
menaren gehiegikeriak salatzea, Inter-
neten bazen ere. Baina berak horixe
egin zuen. Herrialdeko nekazaritza ere-
muetan protestaldiak hasi zirenean,
bere kamera txikia hartuta herriz herri
ibili zen, Ben Aliren aurkako lehen ma-
nifestazioen berri sare sozialen bitar-
tez zabaltzeko. Erietxe txikiak bisitatu
zituen, poliziek zauritutako manifesta-
riei argazkiak egiteko. Gobernuari le-
poratu zion egun haietako indarkeria
guztia. Sidi Bouzid herriko lehenengo
manifestazioak jaso zituen, baita Kas-
serine eta Regueb herrietan egindako-
ak ere, segurtasun indarrek sarraski
bat baino gehiago egin zituzten egune-
tan hain zuzen ere. 
Berak zabaldu zituen irudiak eta le-

kukotasunak oso garrantzitsuak izan
ziren tunisiar ekintzaileentzat zein na-
zioarteko hedabideentzat.

TUNISIAKO NESKA BAT

“A Tunisian Girl” izeneko bloga frantse-
sez, ingelesez eta arabieraz idazten
zuen Lina Ben Mhennik. 
Diktadorea oraindik agintean zegoe-

la, bere benetako izena aipatzen zuen
blogari bakarra izan zen Mhenni. Garai
hartan, 2010eko maiatzean, Tunisiako 
Gobernuak Interneten ezarri nahi zuen
zentsuraren aurka eta makina bat he-
dabide ixtearen kontra egin ziren pro-

testaldien antolatzaileetako bat izan
zen.
Diktadorea kargutik kendu ondoren,

demokrazia indartzeko ekimenetan es-
ku hartu zuen. Gobernu berriak heda-
bideen eta informazio eskubidearen
inguruan onartu nahi zituen errefor-
mei buruzko eztabaidetan esku hartu
zuen, dimisioa aurkeztu zuen arte. 
Ennahda alderdi islamistaren kon-

traesanak ere blogariaren jomugan
zeuden. «Diskurtso bikoitza» erabil-
tzea egotzi zien islamistei: gauza bat
esaten zuten buruek hedabide tradi-
zionaletan, eta oso bestelakoa bestela-
ko komunikabideetan. 

AEBetako CNN kateari 2014an esan
zion diktaduraren ondorengo urteetan
egin zuen ekintzaile lanaren eraginez,
mehatxu ugari jaso zituela eta Polizia-
ren babesa eskatu beharrean izan zela.
Analista batzuek esan izan dute Tu-

nisiakoa «Interneteko iraultza bat» bai-
no ez zela izan, baina zendutako ekin-
tzaile ezaguna ez zetorren bat. Berak
gogorarazten zuen Ben Ali kargugabe-
tu zuen giza mugimenduak kalean egi-
ten zituela mobilizazioak, eta diktado-
reak bidalitako indar armatuen
aurrean eutsi egin behar izan zutela.
«Mundu digitalean egindako ekintza
benetako munduan egindakoekin kon-

binatu behar da. Zeure profilean esaldi
bat jartzea, bideo bat eskaintzea edo
hashtag bat partekatzea ez da nahikoa,
kalean egin behar duzu lan, jendea eza-
gutu eta manifestazioetan esku har-
tu», adierazi izan zuen blogariak.

ETXEAN IKASI ZUENA

Lina Ben Mhenniren gurasoek ere ba-
zekiten ekintzaile izatea zer den. Sadok
aita preso politikoa izan zen eta Am-
nesty International giza eskubideen al-
deko erakundeak Tunisian eratu zuen
adarraren sortzaileetako bat izan zen.
Emma ama, berriz, ikasle mugimen-
duan aritu zen.      

Mhennik zabaldu zituen irudiak eta lekukotasunak oso garrantzitsuak izan ziren tunisiar ekintzaileentzat. AFP

{ profila } LINA BEN MHENNI
Gaixotasun batek eraman du Tunisiako blogaririk ezagunena
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N
ork ez du inoiz auto baten aurrealdeko fo-
ku, matrikula eta kapotean giza-aurpegi bat
irudikatu? Inguratzen gaituzten objektuei gi-
zaki bizidunen kualitatea gaineratzeak izen
bat du, antropomorfismoa. Humanoide-zen-
trismoaren eri seinaletzat har litekeen arren,

errealitate materiala marrazki bizidunen pantaila barnean
egongo bagina bezala irudikatzea ariketa enpatiko bat bezala
ere har genezake, gizakia ez den gainontzekoarekin harre-
mantzeko modu baten giza-trikimailua, sentikortasun-maila
handitzeko bide edo. Irudimen-jolas horrekin hasita, lurral-
deari begira jar gaitezen eta lurraldea atso baten gisa imajina
dezagun. Gorputz nekatua, mindua, geldo ibiltzen dena; ira-
gan luzekoa, etapa ezberdin askoren esperientzia jaso duena;
askotarikoak esateko interesa duena, heldutasunaren lasaita-
sunean dagoena. Heriotzarik ezagutuko ez duen lurraldea;
behin denboraren neurgailuaren patuan jarrita, gaztetasuna
urruti duela besterik ez luke esan nahiko, jaiotzatik denbora-
distantzia luzera; zehaztu ezineko edadeko gorputz bat izan-
go litzateke, iraganeko bizi esperientzian aldaketak jaso eta
ezberdin aritzen dena. Erraza da lurraldea zahartzaroan iru-
dikatzea eta sentikortasun gutxi beharko dugu haren oihua
ozen entzuteko; zaindua izatea, errespetatua izatea, kontu-
tan hartzea arren eskatuz. 

Gure adinduei bozgorailua ahoan jarriko bagenie, aldi-
rietatik zentrora eramango bagenitu, ikasketa handiak
lortuko genituzkeelakoan nago. Eta ez iragan den gerta-
kizun eta memoria berreskuratzeko, etorkizuneko klabeak
ezagutzeko baizik. Zahartzaroa, ezer bada, behatoki bote-
retsua delako garenaz ohartarazteko. Adinduak nola zain-
tzen ditugun eta zein paper ematen diegun gertutik begi-
ratuz  gero,  gure  gizartearen hainbat  hutsunez
konturatuko ginateke. Zaharren bizitza abagunea da: gaz-
tetasunaren indarra, atraktiboa, produktibotasunaren za-
ma apaltzen denean, gorputzak beste erritmo bat eskatzen
duenean, aldarri desberdinak azaleratzen direlako, ez ho-
beak ez okerragoak: bestelakoak. Izan ere, gorputzaren
ahuleziak beste eragite esparru batzuk zabaltzen ditu, au-
kera denbora delako.

Lurraldea gazte balitz bezala pentsatu, antolatu eta
zaintzen dugu, zahartzeko aukera irudikatu gabe, dator-
kigunari alboz begiratuta. Lurralde zaharrean eragiteko
egoera ezezaguna eta arrotza zaigu, zahartzaroa galdera
ikur handi bat zaigulako oro har. Lurraldea gaztetasunaren
izaerarekin eraikita dago: azkar ibiltzeko, distantzia luzeak
korritzeko, aktibitate aktiboa garatzeko espazioak eskainiz,
autonomia indibidualtasunean oinarrituta ulertzen duten

etxeak eta kaleak eratuz.
Indibiduoen isolamendua
ez da gai existentzialista
bat soilik, hiriak eraikiak
dira indibiduoak indartsu
eta bakarrik funtzionatze-
ko, unitate afektibo eta
funtzional nagusia familia
izanik. Behin familiaren
gotorlekua deseraikita, in-
dibiduoa afektiboki eta fisi-
koki isolatuta agertzen da,
eta zahartzaroak errealitate
gordin hori ikusarazi beste-
rik ez du egiten. Espazio in-
dibidual eta isolatuak mal-
gutzeko eskakizuna
nabaria da, lurraldea zahar-
kitu ez dadin. Lurraldeak
eta adinduek sonotonea
jartzeko eskatzen badigute,
obedi dezagun. •Ilustrazioa: Ula IRURETAGOIENA

Ula Iruretagoiena Busturia - @ulissima5
Arkitektoa
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Lehenengo planotik bortizki koronabirusa-
ren krisialdiak desagerrarazi badu ere, Zal-
dibarko hondamendiaren inguruko galdera
asko eta asko erantzuteko daude oraindik.
Lehentasunezkoa den alde humanotik,

ozen entzun dira Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran
desagertutako langileen senideen ahotsak. Bigarren
mailakoa bada ere, alde politikoan ezin oharkabean
pasatzen utzi zenbait agintarik esanak eta eginak (edo
egin gabeak). Mendi magal horretako ilunkeriak argi-
tara ateratzen joan diren neurrian, onartezinago bila-
katu dira Iñigo Urkulluren hasierako bi adierazpen:
gertatutakoa «katastrofe natural» gisa jotzea lehenik,
hauteskundeak deitzeko eman zuen prentsaurrekoan,
eta hondamendia «ezohiko eta iragarrezin» bezala
hartzea gero, Legebiltzarre-
ko agerraldian. Ez bata ez
bestea; luizia gizakiek goi-
tik behera eragindakoa izan
da, eta iragartzeko modu-
koa ere bazen (are gehiago,
jada iragartzen ari zen). 
Inoiz ez dela horrelakorik

gertatu eman zuen nolabait
aditzera EAEko lehendaka-
riak, baina gezurra zela ba-
zekien, jakin beharko zuke-
en. Ez baitzen hemendik urrun gertatu, ez eta iragan
urrunean ere. Euskal Herrian ere sonatua izan zen Co-
ruñako zabortegi batean gertatutako hondamendia,
1996an. Hirian bertan zen Bens izeneko hondakin men-
dia goitik behera amildu zen, itsasoraino helduz eta gi-
zon bat lurperatuz. Zaldibarren bezala, kontrol ezak era-
gin zuen ezbeharra: ez zen lurra azpitik mugitu,
zabortegia lehertu egin zen, lehertu egin zuten, honda-
kinak mugarik gabe pilatuz eta pilatuz.
Joan den mendeko azken urte haietara begirada itzu-

liz, Bensekoaz gain «katastrofe naturalak» ez ziren
gehiago ere ezagutu genituen. 1996an behar ez zen to-
kian jarritako Biescaseko kanpina eraman zuen urak, 87
lagun hilez, horietako asko euskaldunak; 1997an behar
ez zen galga sistema zuen trena bidetik atera zen Uhar-

te Arakilen, 18 lagunen heriotza eraginez Euskal Herria-
ren bihotzean; 1998an Aznalcollarko hormatzarra apur-
tu egin zen, bertako hondakin toxikoak barreiatu eta
hondamendi ekologikoa eraginez, orain Zaldibarren
gertatu moduan... Eta hala ere, jarraian, 2000. urtean,
industria jarduerei –osasunarentzat kaltegarriak izan
daitezkeenak barne– aldez aurretiko kontrol publikoak
arintzea erabaki zuen Lakuako Gobernuak, Josu Jon
Imazek sinatutako dekretu negargarri baten bidez.
Zaldibarren jazotakoak hor ditu sustrai politikoak.

Otsailaren 6tik hona behin eta berriz erabili dute agin-
tariek aitzakia bera: luiziak ekiditea enpresaren ardura
zen. Baina ez digute argi utzi zergatik egin zuten bilera
orduan urtarrilaren 21ean (katastrofea baino bi aste es-
kas lehenago) Verterrek eta Ingurumen Sailak, zaborte-

giaren egonkortasuna mahai gainean egon zen bilera
hain zuzen ere. Maisu dira mandatari batzuk mutuare-
na, gorrarena eta itsuarena egiten; Iñaki Arriola sailbu-
ruak elkarrizketa batean aitortu digunez, tarteka «ardo
bat edo kafea» hartzen zuen Verterreko enpresaburua-
rekin, baina katastrofea gertatu ondoren ez du berriro
egin, sikiera hondamendiaren zergatiaz galdetzeko:
«Berak ere ez duela jakingo imajinatzen dut».
Bens eta antzekoen aurrean ezikusiarena egiteaga-

tik etorri dira Zaldibar eta bestelakoak; esaterako,
2013ko Santiagoko tren istripuak Uharte Arakilgoaren
arrazoi berdintsua izan zuen. Santiagokoari edota Zal-
dibarkoari kasu egin ezean, hurrengoan beste batzuk
etorriko dira. Sinestezina dirudi, bai, baina dinamika
horretan daude. •

{ asteari zeharka begira }

Bens 1996, Zaldibar 2020,
hurrengoa non eta noiz?

Bens, Biescas, Uharte Arakil, Aznalcollar...
Horri guztiari begiratu gabe erraztu zitzaien
bidea industria jarduera arriskutsuei 2000.
urtean. Gaur ere itsu, mutu eta gor ari dira
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logikoa izanik, ibilbide luzea
du elkarteak emakume eta gi-
zonen arteko berdintasunean
eta herri ijitoen eskubideen
defentsan. Metodoak eta filo-
sofia ez dira berriak, halere.
Amugen diotenez, herri ijitoak
badaki lan komunitarioa zer
den, izen horrekin oraindik
existitzen ez zenean ere jar-
tzen baitzuen praktikan: «Gu-
re kulturan sustraituta dago

laguntza behar duenari ateak
zabaltzea eta laguntza ematea,
egun hain modan dagoen
zaintza erdian jartzearen ideia
bezala. Berdin gertatzen da
emakumeen arteko laguntza
bultzatzearekin».

Ezer gutxi dakigu kultura iji-
toaz, dituen erreferenteez, he-
rri baten zutabe izan diren
emakume ijitoez. Amugen argi
dute ijito izateagatik bizi duten

herria

bazterketa historikoa ez da de-
sagertu, bizirik dirauela kalean
eta era askotara azaleratzen de-
la, batzuetan baita feminismo
jakin baten barruan ere. Horre-
gatik,  ozen esan nahi dute
ahots propioarekin hitz egin
eta erabaki nahi dutela, beste
batzuek beraien izenean hitz
egin ez dezaten.

Bistakoa da bide luzea egin
behar dela oraindik ere herri
ijitoak behar duen errepara-
zioa lortzeko. Bide horretan,
lan mardula egin du Amuge
elkarteak 2003. urtean sortu
zenetik, «emakume ijitoekin
batera lan egin eta haientzat
lan egiteko». Amatasun adina
atzeratzea, familia planifika-
zioa bultzatzea eta neska ijito-
en formakuntza akademikoan
sakontzea ziren elkartearen 

E
makumezko fe-
minista zuriak ez
dira gure etsaiak,
patriarkatua, ka-
pitalismoa eta iji-
toekiko aurkako-

tasuna baizik». Amuge
elkartearen borroka oihuetako
bat da hori eta Tamara Clave-
riak bota du, taldearen ahots
indartsuenetakoa gaur egun.
Feminismo ijitoa ardatz ideo-

Marisol Duval, Tamara
Claveria eta Marimar
Claveria, Amuge emakume
ijitoen elkarteak Bilboko
Otxarkoaga auzoan duen
egoitzan. 
Aritz LOIOLA | FOKU

ANDRE IJITOEN
IRAULTZA
«Etsaiak patriarkatua,
kapitalismoa eta ijitoekiko
aurkakotasuna dira»

Nerea Goti

Feminismo ijitoa ahots indartsuarekin azaleratu da Euskal
Herrian, bere mezu propioa zentroan ipiniz. Ahotsok
Amuge elkartean biltzen dira eta ozen diote emakume
ijitoek askotariko diskriminazioez hitz egin dezaketela,
feminista izateko emakume eredu bakarra ez dagoela,
ijito erreferenteak badaudela, pribilegio, estereotipo eta
eskola segregazioarekin bukatu behar dela...

JENDARTEA / b
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erronka nagusiak hasiera bate-
an. Horietako asko bete dituz-
te, baina bide luzea dago egite-
ko. «Ijito baten ondoan 24
ordu ematera gonbidatzen zai-
tut egoera zein den ikuste-
ko...», ohartarazi du Tamara
Claveriak. Bilbotarraren ustez,
ulergarria da ijitoen heriotza
adina payo edo ijito ez direne-
na baino 20 urte txikiagoa iza-
tea: «Ijitoak etengabeko estres
egoera batean bizi gara». 
Bilboko Otxarkoaga auzoan

duten lokalean hartu du Ta-
mara Claveriak GAUR8. Ondo-
an, Amugeko beste bi kide di-
tu: Marisol Duval eta Marimar
Claveria, Tamararen ahizpa. 
Marimar Claveriak ijitoek bi-

zi duten egoeraren adibide oso
argigarria eman digu hitz egi-
ten hasi eta berehala. «Metro-
an sartu eta payo-ak berehala 
aldentzen dira nire ondotik. 
Azkenerako, egoeraren jaki-
tun, ni neu aldentzen naiz sa-
rri, diru-zorroa lapurtuko die-
dala pentsa ez dezaten...
Horrelako egoerekin bizi gara
une oro», azaldu du. 
Azken egunetan bizitakoei 

soilik erreparatuta, gertaera
zerrenda luzea egin dezakete
elkartean, askotariko arrazake-
ria egoerak bata bestearen
atzetik kontatuta: metroan,
arropa denda ezagunetan,
etxebizitza baten salerosketa
dela-eta bizitakoa... Ijitoek bizi
duten errealitatera hurbiltze-
ko, zenbait galdera jarri dituz-
te mahai gainean: «Badakizue
Poliziak ijitoak hamar aldiz sa-
rriago gelditzen dituela kalean
payo-ak baino? Zigor ugari eta
gogorrenak emakume ijitoek
jasotzen dituztela?». 
Gizarteak duen ijitoen iru-

dia erabat «kutsatuta» dagoela
uste dute. «Gauza txarretara-
ko ijitoa zara, eta, gauza oneta-
rako, berriz, zure ijito izaera
kentzen dizute; ‘zu ezberdina

zara, ez dirudizu ijitoa’ esaten
dizute. Baina ijito txarrak eta
onak daude, payo onak eta
txarrak dauden bezala!».

«ZUEK BAINO ZAPALDUAGO?»

Irudi kutsatu hori feminismo
batzuen baitan ere ikusten du-
te. «Nekatuta gaude emakume
ijitoak gainontzekoak baino za-
palduago gaudela edo gizon iji-
toak zuriak baino matxistago-

ak direla aditzeaz», dio Tamara
Claveriak. «Feminismo hege-
monikoa gure diskurtsoa hartu
eta gure kateez askatuko gai-
tuela esatera heldu da. Hara, 
emakume payo -ek katerik
izango ez bazenituzte bezala...
Emakume ijitoek pairatzen du-
gun zapalkuntzarik handiena
payo talde batek eragiten du,
batez ere legeak egiten dituzten
horiek», dio irmo bilbotarrak.

Ijito herriaren kultura, izae-
ra eta ondarearentzat oraindik
izan ez den aitortza aldarrika-
tzen dute solaskideek, eta na-
barmendu dute badagoela zer
ikasi bai ijitoengandik oro har
bai emakume ijitoengandik
espezifikoki, «baina ikusezi-
nak gara». Harago doa azalpe-
nean Tamara Claveria: «‘Ijito’
deitzen diguzue, primeran, hi-
tza onartzen dugu. Baina guk 
termino horri balio handiagoa
eman nahi diogu, konnotazio
despektiboa kendu; ez gaitza-
zue sar zuek sortutako emaku-
me ijitoen imajinarioan, bote-
re harremanak errepikatzen
ari zaretelako horrela. Mundu
justuago bat izateko begirada
kritikoa izan behar dugu».

«KANPOAN UTZI GAITUZUE»

«Ez dut feminismo ijitoa femi-
nismo zuriaren aurrez aurre

Irudian, estereotipo sexistak desmuntatu nahi dituen Amuge elkarteko Gure Gole abesbatza feministako kideak.   AMUGE

Amuge elkarteko kideek nabarmendu dutenez,
ijitoak «etengabeko estres egoera batean» bizi
dira: diskriminazioa, jazarpena, sistemak
gizartean ezarritako estereotipoak...  

«Feminismoak ez dit esaten ijito izateagatik
diskriminatuko nautela. Eta gaur egun nire
diskriminaziorik handiena ijito izateagatik
jasaten dudana da», azaldu du Tamara Claveriak
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jarri nahi, baina bai soilik baz-
terreko zerbait gisa onartzen
gaituen feminismo hegemoni-
koaren aurrez aurre, euren bu-
rua zentroan kokatu eta gu pe-
riferian kokatzen gaituztenen  
aurrez aurre», argitu du Tamara
Claveriak. «Gure helburua gure
herria libre izatea da, gure jen-
dearentzat bizitza baldintza
onak lortzea. Baina periferian
biziraun behar izan dugu, kan-
poan utzi gaituzue eta, gainera,
herri ijitoak sinetsi du hori dela
ijitoa izatea», gaineratu du.
Begietara zuzen begiratuta,

bata bestearen atzetik botatzen
ditu danbada moduko hausnar-
ketak Tamara Claveriak, aurre-
an duena kolpatuz. «Ez iezagu-

zue ezarri feminista izateko
era bat, ez iezaguzue esan
zuen erritmora joateko, he-
men bakoitzak erritmo bat
baitu». Zorrotz hitz egiten du,
eta, aldi berean, plazera da
ideiak hain argi dituen ema-
kume gazte bat entzutea. In-
gurukoek ere onartzen diote
adierazkortasuna, argitasuna,
irmotasuna, bizi duten erreali-
tatearen neurrikoa. «Tamara
hasi eta ez da gelditzen...», dio-
te elkarteko beste bi kideek.
«Esan nahi dizuegu emaku-

me ijitoak erreferente izan
gaitezkeela beste emakume
batzuentzako ere, Sofia Kova-
levskaia izan zen bezala. Euro-
pan unibertsitatean eskolak

eman zituen lehen emakumea
izan zen, eta ijitoa zen. Bera
bezalako emakume ijitoak ez
dira soilik guretzat erreferen-
teak», adierazi du Tamara Cla-
veriak. Amugeko kideek alda-
rrikatzen dutenez, emakume
ijitoek asko eman ahal diote
feminismoari, feminista izate-
ko eredu bakarra ez dagoela
hausnartzetik hasita. «Femi-
nismo ijito dialogikoaz hitz
egiten dugu: ez duzu emaku-
me akademikoa izan behar fe-
minista izateko, emakume iji-
toak beraien borroka txikiekin
feminista ere badira».
«Jendartea eraldatzeko femi-

nismoa ezinbesteko tresna»
dela ardatz duen Bilbo Sare-
tzen mugimenduko kide da
Amuge. Elkartearen xedeetako
bat feminismo ijitoa ikusaraz-
tea da, intersekzionalitatea
landuz, jatorri, egoera funtzio-
nal edo egoera ekonomikoak
eragindako diskriminazio bi-
koitz edo hirukoitza agertzea.

INKLUSIOA ETA ERREPARAZIOA

Tamara Claveriak nabarmen-
du duenez, herri ijitoak inklu-
sio eta erreparazio politikak

Duval eta Claveria ahizpak
zenbait proiektutan aritzen
dira Amuge elkarteko kide

gisa, berdintasuna beti 
ardatz eta elkartegintza,

gazteria eta osasuna
bezalako bestelako arloak

alboratu gabe.
Aritz LOIOLA | FOKU

behar ditu. «Nire herriak bizi
izan duen jazarpenaz hitz egin
beharko genuke. Frankismoa-
ren aurkako borroka ez da iku-
sarazi, naziez eta beltzen aur-
kako jazarpenaz hitz egiten
dugu, baina herri ijitoaren ja-
zarpena ahaztu egiten da...».
Herri ijitoaren historia eta

hizkuntza hezkuntza curricu-
lumean izatea aldarrikatzen
du Amugek. Hau da, ijitoak pa-
yo bilakatzea bultzatzen duten
politikekin bukatzea.
Durangon egin ziren Euskal

Herriko V. Jardunaldi Feminis-
tetan berezko ahotsarekin hitz
egin zuen feminismo ijitoak
Tamara Claveriaren ahotik.
«‘Ez hitz egin gure izenean’
esan genuen. Oso interesga-
rria izan zen jardunaldietan
parte hartzea. Esateko genue-
na onartua izan zen eta gure
mezua txalotua», gogoratu du.
Hilabete batzuetara jardunaldi
bat antolatu zuten Bilbon eta
liburu bat aurkeztu: “Romani
Hadin. Tras las huellas de las
mujeres gitanas”. 
Liburuaz «justizia ariketa»

bat izan dela diote. «600 urte
daramatzagu hemen eta gure
ahotsak ikusezinak izan dira.
Ikusezinak izaten jarraitzen
dugu». Finean, emakume ijito-
en istorioak dira, lehenengo
pertsonan kontatuak. Zenbait 
belaunalditako emakumeen
testigantzetan askotariko his-
toriak agertzen dira: hirietara
heldu eta merkatuetan egin-
dako lana, ijitoen lehen elkar-
teen eta eliza ebanjelikoaren
papera, heziketa jaso duten
emakume ijitoen elkarteak, fe-
minismo ijitoaren bisibiliza-
zioa, lan merkatuan sartzeko
aukerak, feminismo ijitoa zen-
troan jartzeko aldarrikapena... 
Liburuak tía edo ijitoen arte-

an errespetu handia merezi du-
ten emakumeen arteko solasal-
dien formatua du. Kontu zahar

«Romani Hadin. Tras las huellas de las mujeres
gitanas» liburua kaleratzea «justizia ariketa» bat
izan da Amugerentzat. «Asko bizi izan duten
emakumeak dira eta transmititu egin behar zen»

«Ez iezaguzue ezarri feminista izateko era bat,
ez iezaguzue esan zuen erritmora joateko,
hemen bakoitzak erritmo bat baitu»,
nabarmendu du Tamara Claveriak
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eta berrien bidez herri oso ba-
ten izaera marrazten duten zer-
tzeladak eskaintzen ditu. Zaha-
rren artean oso presente daude
familia barruko zein kanpoko
elkartasun keinuak, feminis-
moak bere egin duen «bizitza
erdigunean» jartzearen beha-
rra bezalako hausnarketak. 

IRUDIA: ZIKINAK, LAPURRAK... 

Liburuaz diote, «oso garrantzi-
tsua» zela «gure herriaren he-
terogeneotasuna ikusaraztea».
Tamara Claveriak gaineratu
duenez, «herri ijitoko emaku-
meen irudia interes ideologiko
eta politikoei erantzunez sor-
tuz joan da. Eta, noski, irudi ho-
ri gizartearen gehiengoaren
imajinario kolektiboan sartzen
joan da: zikinak, lapurrak, iru-
zurtiak... Esan beharrik ez dago
errealitatetik oso urrun dagoe-
la irudi hori».
Amuge elkartearen barrura

begiratuta, urte asko igaro dira
jada haurrak eskolara joan zite-
zen bermatzeko haurren bila
joateko “iratzargailu zerbitzua”
bezalako egitasmoak martxan
jartzen zituztenetik. «Ikastetxe-
etan amentzat lehendabiziko
eskolak antolatzen ere hasi gi-
nen. Egun horrelako ekimenei
‘ahalduntze eskolak’ deitzen
diete», gogoratu dute. “Pikara
Magazine” aldizkariaren erre-
portaje batean, «kafe klandesti-
noak» deitu zieten emakume-
en arteko lehen solasaldi haiei,

«ia ezkutuan egiten genituela-
ko». Garaiko testuingurua eka-
rri dute gogora sasoi horiek
gogoratzean. «Ama ijitoei soi-
lik txarrak ziren kontuengatik
deitzen zieten eskoletatik».
Egoera ikusita, Lakuak lagun-
dutako hezkuntza proiektu bat
jarri zen abian elkarbizitza ho-
betzea helburu. Kafea hartzeko
hitzorduekin hasi ziren. «Erre-
sistentziak» izan ziren hasiera
batean, kultura ijitotik oso
urrun zen emakume eredu ba-
tez hitz egiten baitzieten, bai-
na ordurako beraiek jada «bo-
rroka feministaz» hitz egiten
zuten, borroka horrek «arraza-
keriaren aurkako borroka bar-
nebildu» behar zuela defenda-
tzen zuten... 
Eskola funtsezkoa zen eta da,

«herri hezia herri armatua de-
lako». Amugeko emakumeek
argi dute «elkar ulertzeko eta
benetako inklusio eta ez inte-
grazioa lortzeko elkarbizitza
beharrezkoa» dela, baita «el-
karbizitza eskolatik hasten»
dela ere. Egungo elkartearen
proiektuetan oso presente da-
go ideia hori. Bitartean, aurre-
ra jarraitzen dute lanean, ber-
dintasunaren alde eta beste
hainbat arlotan ere: hezkuntza,
enplegua, gazteria, osasuna...
Indarkeriaren aurrean «zero 
tolerantzia» izateko ekimen
bat ere lantzen ari dira, herri
ijitoaren desfase curricularra
gainditzeko beste bat...

Hala ere, oso kritikoak dira
hezkuntza sistemarekin. Gabe-
zia asko ikusten ditu Amugek
geletan egiten den aniztasuna-
ren kudeaketan. Haur ijitoen 
eskola porrotaren datuek La-
kuako Gobernua lotsarazi be-
harko luketela uste dute. «Al-
diz, haur ijitoak direnez eta
ezkondu eta seme-alabak izan
besterik egingo ez dutenez,
zertarako eragin...». Gaineratu
dutenez, ez da kasualitatea A

ereduko ikastetxea Otxarkoa-
gan izatea. «Ijitoentzako ikas-
tetxea da, baina A eredua hau-
tatzeko edo haurra nahi duten
ikastetxera eramateko guraso-
ek duten eskubidearekin mo-
zorrotu nahi dute. Azken bate-
an, ‘toki hau zuretzako da’,
‘hemen ondo sentituko zara’...
bezalako mezuak zabaltzen di-
tuen kanpaina bat dago. Ondo
sentituko zara, bai, baina po-
breziatik», amaitu dute irmo.

Goiko irudian, Amugeko
kideak, emakume ijito

erreferenteen testigantzak
biltzen dituen liburua

aztertzen. Lerroon gainean,
Gure Gole abesbatza

feminista. 
Aritz LOIOLA | FOKU - AMUGE

Eskola funtsezkotzat dute, baina kritikoak dira
hezkuntza sistemarekin. Badituzte arrazoiak:
haur ijitoen eskola porrota, A ereduaren
inposizioa, jasotzen duten tratu ezberdina...

Ijitoen jazarpena ahaztu egiten dela uste dute.
«Estatuek barkamena eskatu eta erreparazio
politikak ezarri beharko lituzkete mendeetan
zeharreko zapalkuntza sistematikoagatik»
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na horrek ez du esan nahi be-
ren lana garrantzitsua ez de-
nik». Beste 39 emakumezkoak
arloka banatuta daude, hiru-
naka; jokoen asmatzaileak,
idazleak, kirolariak, pintoreak,
lanbide feminizatuak, borro-
kalariak, dantzariak, musika-
riak, pedagogo sortzaileak,
lanbide maskulinizatuak, bio-
logoak, asmatzaileak eta kirol
taldeak. 
Modu desberdinetan jolas

daiteke karta jokoarekin; beti-
koa eta ezaguna den karta jo-
lasean bezala, familiak osatze-
ra, edo, modu sakonxeagoan,
kartetan protagonista diren
emakumeen inguruko galde-
rak eginez, adibidez. «Adina-
ren arabera, era batera edo
bestera jolas daiteke. Haur oso
txikietatik helduetara, denon
neurriko jolasa topa daiteke.
Horregatik erabili ditugu kolo-
reak, irakurtzen ez dakiten
haurrek ere jolasteko modua
izan dezaten». 
Badu beste berezitasun bat,

jasotzeko eta eramateko oiha-
lezko zorro eta guzti baitator
karta jokoa. «Liburuak harrera
oso ona izan zuen, baina, libu-
ruak, behin irakurrita, apalate-
gian hautsa hartzeko arriskua
izaten du. Karta jokoa, berriz,
behin eta berriz erabil daiteke

E
mariak emaku-
meek egindako
ekarpenak bista-
ratzen dituen bil-
duma da, Kalaka
Komunikazioa el-

karteak bultzatuta. Lehen pau-
soan “Emariak” izeneko libu-
rua kaleratu zuten, historia
ofizialaren kontaketatik kanpo
geratu izan diren emakumee-
kin. Geroztik askotan galdetu
omen diete ea bigarren libu-
rua noizko eta proiektuarekin
segitzea erabaki dute, baina
beste formatu batean. Orain-
goan,  Emariak izeneko karta
jokoa kaleratu dute. «Zerbait
desberdina egin nahi genuen,
jolasetik eta aisialditik, eta
karta jokoa modu ona iruditu
zaigu emakume horien berri
era dibertigarrian zabaltzeko»,
azaldu du Kalakako I lazki
Gainzak. Bera eta Nerea Uria
dira parekidetasunaren arloan
lan egiten duen elkarte txikia-
ren sortzaileak eta arima. 
Karta jokoak 40 karta dauz-

ka, 39 emakume indibidual eta
komodina. Komodina omenal-
ditxo bat da; ««iraganean eta
gaur egun bizitzako arlo guz-
tietan beren ametsak lortzeko
lanean diharduten emakume
guztiak. Agian beren izenak ez
dira liburuetan agertuko, bai-

Ezker-eskuin, Ilazki Gainza
eta Nerea Uria, Kalaka

Komunikazioko kideak.
«Emariak» liburuaren

bidetik, emakumeak
protagonista dituen karta

jokoa osatu dute orain. 
Juan Carlos RUIZ | FOKU

EMARIAK
Emakumeak lehen lerrora ekartzen
dituen karta jokoa, jolastuz ikusarazteko

Amagoia Mujika Telleria

Zein garrantzitsua den historia nork eta nola kontatu.
Horren jakitun kaleratu zuten «Emariak» liburua Kalaka
Komunikaziokoek eta orain, norabide berean, karta-jokoa
prestatu dute. Bertan ageri diren emakumeak existitu
egin dira, baina apenas kontatu den beren berri. Bigarren
lerroko bihurtutakoak lehen lerrora ekartzen jarraitzen du
Kalakak, transmisioa ziurtatzen, gaurko neskatoek izan
nahi duten horrekin lasai amestu eta bidea ibil dezaten,
aspalditik hainbeste emakumek ibili duten bezala.

JENDARTEA / b

eta errepikapenak normalta-
sunari laguntzen dio. Alegia,
emakumezko horien istorioak
eta ekarpenak behin eta berriz
begien aurrera ekarrita, arras-
toa geratzeko aukera gehiago.
Azken finean, matxismoa eta
desparekidetasuna ere errepi-
katzearen errepikatzeaz nor-
malizatu dira»,  azaldu du
Uriak. Horregatik prestatu du-
te karta jokoa zorro eta guzti,
edonora eramateko erraztasu-
na emateko. 

MUNDU GUZTIKOAK

Liburuko eta karta jokoko pro-
tagonistak desberdinak dira,
bat izan ezik. Elbira Zipitria
hezitzailea da errepikatzen
den bakarra. Hartara, karta jo-
koak beste 38 emakumeren
berri ematen du. Horrek esan
nahi du badaudela nabarmen-
tzea merezi duten emakume-
ak. «Kontua da nork baloratu-
ko dituen,  nork ekarriko
dituen lehen lerrora. Egon beti
egon dira nabarmentzeko mo-
duko emakumeak eta beti
egongo dira. Baina, tamalez,
ezkutatuak edota ez ikusiak
izan dira». 
Mundu guztiko emakumeak

daude karta jokoan. «Desku-
brimendu asko egin ditugu.
Eta karta jokotik kanpo utzi di-

tugun aparteko emakume as-
ko daude», azaldu dute. 
Adibidez, Elizabeth Magie

(1866-1948) estatubatuarrak
Jabea deituriko jokoa asmatu
eta patentatu zuen 1904. urte-
an. Joko horixe izan zen Mo-
nopoly ezagunaren aurrenda-
ria, nahiz eta batak eta besteak
bultzatzen dituzten ekonomia
ereduak oso desberdinak izan.
Magieren jokoak ekonomia so-
ziala bultzatzeko helburua
zuen eta Monopolya kapitalis-
moa oinarri duen jolasa da. 
Emakumezkoen saskibaloia

gizonezkoenaren garai berean
sortu zen kirol bakarrenetakoa
da. Lehen partida XIX. mende
amaieran jokatu zen AEBetan.
Gainera, hasieratik emakume
jokalarien ezaugarri motorre-
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tara moldatu ziren jokoaren
arauak. 

Lehen emakume soldatzaile-
ak Ameriketako Estatu Batue-
tan hasi ziren lanean 1943an,
II. Mundu Gerrak iraun zuen
bitartean. Gizonezko asko ge-
rrara joan ziren eta industrian
eskulan faltan geratu ziren.
Horregatik animatu zituzten
emakumeak soldatzaile lane-
ra, beharra zegoelako. Behin
gerra amaituta, gizonezko as-
ko beren lanpostura bueltatu
ziren eta emakumeak kaleratu
egin zituzten. 

Gaur hain zabaldua dagoen
liburu elektronikoaren au-
rrendaria Angela Ruiz Robles
(1895-1975) espainiarrak asma-
tu zuen. 1944 eta 1949 bitarte-
an hainbat asmakizun sortu

eta garatu zituen. Eta Leongo
Piedad Alvarez izan zen Estatu
espainoleko lehen taxi gidari
emakumea. 1934tik 1974ra ari-
tu zen taxia gidatzen. 

Emariak karta jokoak biga-
rren lerroan dagoen informa-
zioa lehen lerrora ekarri nahi
du. «Horretara jarriz gero, bi-
laketan hasiz gero, egon bada-
go emakumeen inguruko in-
formazioa. Baina espresuki
horren bila joan behar duzu.
Horregatik, lehen liburuarekin
eta orain karta jokoarekin, in-
formazio hori eskura jarri
nahi dugu. Adibidez, seme-ala-
bak eskolatik lan bat egin be-
har dutela esanez etortzen ba-
dira, historiako pertsonaiaren
baten berri eman behar dutela
kasu, karta jokoak pistak ema-

ten ditu. Oso informazio labu-
rra da kartetan dagoena, esaldi
pare bat. Baina horietatik tira-
ka sarean osatu daiteke infor-
mazio hori. Kontua da errefe-
rente berriak sortzea». 

Geroz eta gehiago zabaldu,
hobe. «Jende asko ez da kontu-
ratzen emakumeak lehen le-
rrora ekartzearen beharraz.
Hain zabalduak daude errefe-
rente maskulinoak, hain nor-
malizatuak komunikabidee-
tan eta toki guztietan, batzuk
ez direla konturatu ere egiten
horrekin. Erabat ohituta gaude
eta normalizatu egin dira erre-
ferente maskulino horiek».

Karta jokoa Kalakaren web-
gunean [www.kalaka.eus] eros
daiteke, eta salmenta tokien
berri ere ematen da bertan.

Lerroon alboan, Emariak karta
jokoko zenbait karta. Alor

desberdinetako emakumeak
biltzen ditu sortak. 

KALAKA KOMUNIKAZIOA
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erriz ere ate-joka dugu gizon (ustez) senti-
berok urduritzen gaituen eguna, historikoa
izanik non jokatu jakiten ez dugun eguna eta
(horrek urduritzen gaitu gehien) gu kokatu ez
arren historiko izateari uzten ez diona. Hauxe
da itxuraz –itxuraz baino ez– urte osoan ze-

har ezkutuan edukitzen dudan barruko gizon hegemoni-
koaren Martxoaren 8rako dekalogoa. 

1.- Ez dut nabarmendu nahi, baina nabarmendu dadila
ez dudala nabarmendu nahi. Egon beharra sentitzen dut,
norbaitek esan diezadala manifestazioan non jarri. Atzean
jarriko naiz aurrekoengandik doiki urrunduta, hor nagoe-
la ikusteko moduan.

2.- Gaur ez da nire dis-
kurtsoa botatzeko eguna,
baina nabaritu dadila ba-
dudala diskurtso bat. “On-
do ari zarete” esango dut
behin eta berriz, aitakeria
ahal dela disimulatuz, bai-
na ondoren, txikikeria mo-
duan, iradokizun tekniko
batzuk egingo ditut ohol-
tzako megafoniaren edo
ekitaldiko eskaletaren in-
guruan, ekitaldigintzan
aditua banintz bezala. 

3.- Balioa emango diot
egiten dudanari .  Urte
osoan zehar itzalean ge-
ratzen diren lanak egingo
ditut: haurrak zaindu, gu-
rasoak bisitatu, etxea gar-
bitu eta otorduak prestatu,
adibidez. Eta, batez ere,
kontatu egingo dut egune-
an zehar egin dudana: na-
barmendu dadila zeinen
ongi egin ditudan lanok
eta, ahal dela, inor ez dadi-
la ohartu zeinen gutxitan
egiten ditudan. 

4.- Beste gizonengandik
bereiziko naiz. Indarkeria
matxistak nola aztoratzen

nauen kontatuko dut; nola amorratzen naizen bileretan
hitza jabetzan hartzen dutenekin, beti arrazoi dutenekin.
Ni ez naizela halakoa azpimarratuko dut, halakoa ere ba-
naizen arren.

5.- Emakume militanteekiko nire konplizitatea erakus-
ten eta, batez ere, konplizitate horren garrantziari balioa
ematen ahaleginduko naiz. Eta, ahal dela, inori ez diot
kontatuko nire kuadrillan denok gizonak garela eta joan
zen asteburuan sagardotegira joan ondoren Hernaniko ta-
berna guztiak guretzat hartzen ahalegindu ginela. 

6.- Behin eta berriz aldarrikatuko dut nire burua de-
seraikitzen ari naizela; lau haizetara zabalduko dut nire

pribilegioei uko egin die-
dala. Hori ere nire pribile-
g ioe i  eusteko  b ide  bat
baita.

7. -  Deseroso  nagoela
esango dut, nire kontrae-
sanak sentitzen ari naize-
lako. Ahal dela ez diot ino-
r i  kontatuko benetan
deseroso jartzen nauena
inork nire funtzio eta pro-
tagonismo-premiei  ga-
rrantzirik eman ez izana
dela.

8.- Ez dut ekintza kon-
kretuez hitz egingo, kon-
tzeptu abstraktuak erabili-
ko ditut.  Ahal dela nire
bibliografia feministaren
aberastasuna agerian uz-
ten saiatuko naiz, baina
nabarmendu gabe: esaldi-
ko autore bat asko jota.

9.- Sare sozialetan Mar-
txoaren 8ari buruzko edu-
kiak zabaltzen eta, batez
ere, ni ere hor egon naizela
erakusten saiatuko naiz. 

10.- Martxoaren 8ari bu-
ruzko artikulu bat idatzi-
ko dut kolaboratzen du-
dan egunkari ,  aldizkari
edo argitalpenean. •

Norbaitek esan diezadala manifestazioan non jarri. Jon URBE | FOKU

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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E
z dakit gai ote garen, dena noiz hasi zen
zehazteko; noiz piztu zen lehen haserrea,
edo noiz sentitu genuen geure burua,
besterentzat deseroso. Egia esan, ez du
garrantzi handiegirik ere, ekitea baita
kontua. Zerbaitek begirada behin altxara-

zi baldin badizu, presta zaitez, erretina gero eta zo-
rrotzago baten jabe izateko. Nik neuk ez dut sekula
argi izan, baina, kasualitatez, pandemia madarikatu
honen albiste zaparradatik, egunotan oroitzapen bat
erori da nire aterkira. Akaso, hura izan zen feminis-
moari lehen musua eman nionekoa. 

Batxilergo garaia zen, guztia berria eta ia guztia
amorragarria zitzaigun garai hura. Heltzen ari gine-
la uste genuen, etorkizuna nolabait aukeratzen;
mundu zabalera paraxutik
gabe salto egiten. Jauzi ho-
rretan gidari genuenetako
bat soinketako irakaslea
zen. Emakumea, nire gura-
soak baino zertxobait za-
harragoa. Klase orduetan,
gelako mutilak futbolera
bidaltzen zituena, neskoi
“denbora librea” barre iro-
niko artean emanez. Berak,
bitartean, tabakoari hel-
tzen zion. 

Ikastetxeak neurriak har-
tzea erabaki zuen, jolas-orduetan inoiz sortutako ika-
mikak arintzeko, eta hara: ikasle guztiok –sexu-gene-
roen araberako– taldetan banatu,  eta futbol
txapelketatxo bat antolatu zuten, bere final eta guzti.
Ia dena zitzaidan amorragarri 16 urterekin, baina, ba-
tez ere, ni baloi eta oinen jokora behartzea bezalako-
ak. Soinketako irakasleak hartu zuen txapelketatxoa-
ren ardura, nola bestela, eta Gabonen aurretik zehaztu
zituen finalak. Bi zati, atsedenaldi batekin. Emakume-
en finala aurretik, eta gizonena ondoren; lehenengo-
ak 20 minutu, bigarrenak 30. Batxilergoa, aisialdia,
bullying-aren aurkako helburuz antolatutako txapel-
keta. Paraxutik gabeko hezkuntza sistema. 

Eta, gaurtik ordukoari begira, gogoz kontra bada
ere, eskerrak eman beharko dizkiot soinketako ira-
kasle hari, nigan lehen haserre horietako bat piztea-
rren. Lagun izan zituen, 16 urterekin haurdun gera-
tzea emakumeon “azken hitzaren” errua zela esan
zigun tutorea, edo 13rekin gelako neska guztioi ipur-
dia ukitzen zigun mutila guk probokatzen genuela
baieztatu zuen irakaslea. Guztiak, nire lehen musua-
ren konplize, eta zorionekoa ni. 

Zorionekoa, urte, giro, irakurgai, pertsona, obsesio
eta jenio txarrek bizipen anekdotiko horiek garatze-
ko leiho bat eman didatelako. Handik ikusten ari
naizelako, gure zenbait kezka hutsaren hurrengoa
direla, munduko beste hainbat emakumerenekin al-
deratuta. Baina, guztiak lapiko berean sartu, eta sal-

da zaporetsu bat edatea beste irtenbiderik ez dugula,
inoiz gerra eternal honen bonba hotsak isilduko ba-
dira. 

Elkartu, antolatu, indarrak batu; horretarako deia
dugu biharkoa. Azken urteotakoari gatza bota, eta
borborka ari den salda horretatik denok batera eda-
tekoa. Lapikoa mikaztu nahi duten koilara erral-
doiak aldatzekoa, salda guk geuk eragiten dugun bi-
tartean. Irakinaldiz irakinaldi, ahosabai zenbait
erretzen jarraitzekoa. Eta, nire lehen musua beste
horrena baino konprometituagoa izan zela pentsatu
beharrean, denok musu berak maitemindu gaituela
ospatzekoa. Batu borroka feministara! •

{ koadernoa }

Lehen musua

Elkartu, antolatu, indarrak batu;
horretarako deia dugu biharkoa. 
Azken urteotakoari gatza bota, eta
borborka ari den salda horretatik
denok batera edatekoa

Itzea Urkizu Arsuaga

hutsa
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A
laitz Tel le -
txea,  Maixa
L i z a r r i b a r ,
Amaia Oreja
eta Kris Sola-
no dira .  Be-

ren izenen lehen hizkiak har-
tu eta “Amak” hitza josten da.
Beren doinuak eta ahotsak
hartu eta trikitiaren historia-
ren pasarte garrantzitsua jos-
ten da. Euskal Herriko soinu
bandaren parte dira zalantza-
rik gabe. 
90eko hamarkadan, triki-

tiak leiho berriak ireki zituen
eta haize freskoa sartu zen
bertat ik .  Maixa  ta  Ix iar ,
Alaitz eta Maider, eta Kristi-
na eta Amaia trikiti bikoteek
plaza asko jarri zituzten dan-
tzan. Ordura arte oso gizo-
nezkoena zen trikiti  mun-
duan pausoa aurrera eman
eta lehen lerroan plantatu zi-
ren. Ez zen akaso hausnarke-
ta sakon eta luze baten ondo-
r io  izan ,  gogo  b iz i  baten
ondorio baizik.  «Guk hori
egin nahi genuen, plazetan jo
eta kantatu»,  gogoratu da
Maixa. Lehen lerroan jartzen
denak badu bistakoa den on-
dorioa: ikusi egiten da. Eta
begira dagoenak sinisten du
bera ere egon daitekeela le-
hen lerro horretan. «Niretzat
oso garrantzitsua izan zen
Maixa ta Ixiar plazetan ikus-
tea. Nik ere hori egin nahi
nuela pentsatu eta sinistu
nuen. Niretzat erreferente
izan ziren», aitortu du Krisek.
Kristina eta Amaia bikotean
ez ezik, M-n Ezten taldean ere
aritu ziren Kris Solano eta
Amaia Oreja. 

Orain Amak izeneko proiek-
tuan batu dira; berriz ere ez
hausnarketa baten ondorio,
gogo baten ondorio baizik.
Kasualitatez elkartu zituzten,
gustura sentitu ziren eta el-
kartzen segitzea erabaki zu-
ten. Beste erritmo batean, bi-
zitzaren beste etapa batean
eta laurak ama direla dator
proiektu berria. «Gure izenen
lehen hizkiak batu eta ‘Amak’
hitza sortzen dela konturatu
ginen. Eta laurok ama gara.
Horregatik erabaki genuen
proiektuari izen hori jartzea.
Ama izateak markatzen du, ez
sortzeko orduan, baina bai
sortzeko tarteak topatzeko or-
duan», zehaztu du Alaitzek. 
Ostiral iluntzez, igande goi-

zez... ahal dutenean elkartzen
dira Altzon entseatzeko. Egu-
neroko agendari zatitxoak la-
purtzen dizkiote laurak elkar-
tu eta musikarekin gozatzeko.
«Ez da erraza izaten laurok el-
kartzea, ordutegi desberdinak
ditugulako. Baina, era berean,
beharrezkoa ere bada. Guk go-
zatu egiten dugu musikarekin
eta proiektu hau horretarako
abiatu dugu, gozatzeko», esan
du Amaiak. 

Nondik nora sortu da Amak?
Amaia: Ez da propio guk sor-
tu dugun proiektua. Oñatin
urtero jaialdi bat antolatzen
da.  Urte batean emakume
musikariekin osatu zuten eta
Kris  eta  ni  eta  Maixa  eta
Alaitz joan ginen bikote mo-
dura. Berez Maixa eta Ixiar
eta Alaitz eta Maider eraman
nahi zituzten, baina Ixiarrek
eta Maiderrek ezin zuten eta

horregatik osatu zuten biko-
tea Maixak eta Alaitzek. Jaial-
di horren hamargarren urteu-
rrenean aurretik parte hartu
genuen bikoteak  nahastu
egin gintuzten eta gu laurok
elkarrekin aritu ginen. Eta
oso gustura sentitu ginen.
Oñatin egindakoa gustatu eta
Errezildik deitu ziguten. Eta
Errezilen egindakoa gustatu
eta Hondarribitik deitu zigu-
ten. Ez dugu guk sortu, etorri
egin da. Baina egia da gu oso
eroso sentitu garela.   

Zuen izenak estu lotuta dau-
de trikitiaren haize berrie-
kin eta 90eko hamarkadan
izandako gorakadarekin.
Emakumeek lehen lerroa
hartu zenuten. Nola gogora-
tzen duzue?
Maixa: Gure lehen borroka
etxean izan zen, gizonezkoen
mundu batean sartu ginelako.
Baina behin plazara salto egin
genuenean, entzungor egin
genien komentario guztiei.
Ixiarrek eta biok garbi genuen
hori egin nahi genuela, plazaz
plaza ibili. Hori zen gustatzen
zitzaiguna eta ez zitzaigun in-
porta besteek zer esaten zu-
ten. Askotan aipatzen dugu
entzuten genituen iritzi guz-
tiei kasu eginez gero, etxean
geratuko ginatekeela. 

Gizonezkoen mundua zela
diozu.
Maixa: Bai, horrela zen. Ema-
kumea laguntzailea, pande-
ro-jotzailea, izaten zen. Bazi-
ren  soinua  jotzen  zuten
emakumeak, baina etxean
zeuden, ez ziren plazan ari-

«Denbora ateratzea zaila da, baina orain erabaki
dugu denbora atera nahi dugula»

ALAITZ TELLETXEA
MAIXA LIZARRIBAR

AMAIA OREJA
KRIS SOLANO

Beren izenen lehen hizkiak josita sortzen

da «Amak» hitza. Eskarmentu handiko lau

trikitilari, plazaren martxa ezagutzen

duten lau sortzaile, agendak bateratzeko

nahiko lan duten lau ama.

Amagoia Mujika Telleria

AMAK MUSIKA PROIEKTUA
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tzen. Eta herriz herri ibiltzen
ginenean plazara agertzen
zirenak ere gizonezkoak zi-
ren gehienak. Publikoan gi-
zonezkoak ziren nagusi. Goi-
zeko ordu txikietan, festa
giroan, bi emakume oso gaz-
te oholtza gainean ikustea...
horrek  zeresana  ematen
zuen. Ez guretzat bakarrik,
baita gure gurasoentzat ere.
Gure gurasoak gurekin ibil-
tzen ziren, haiek eramaten
gintuzten plazaz plaza, eta
askotan entzun behar izaten
zuten ea nola uzten zieten
alabei martxa horretan ibil-
tzen. Komentarioak beti iza-
ten ziren, baina paso egiten
genuen. Urteen joanean gero
eta emakume gehiago daude.
Gaur egun trikiti eskoletan
emakume asko daude. 

Trikiti eskoletan badaude
emakumeak. Eta, plazan?
Maixa: Ez nuke jakingo ze-
hatz esaten, baina egia da pla-
zan dabiltzan taldeetan gizo-
nak direla nagusi. Hor badago
zer aztertu. 

Plaza gogorra da, lan asko
egin behar da plazan aritzeko.
Eta garrantzitsua da plazan
aritzeko lehentasunak marka-
tzea. Gure kasuan, adibidez,
orain Amak proiektuan biltze-
ko puzzle asko osatu behar di-
tugu. Baina une honetan gure
lehentasuna da gauzak gogoz
egitea, ez egin behar direlako
egitea. 

Plazan presentzia izatea,
jendaurrera agertzea. Hori
gogorra al da?
Amaia: Guk erabateko natu-
raltasunez bizi izan dugu ho-
ri. Nik behintzat ez dut asko
pentsatu horren inguruan.
Niretzat plaza gogorra da hu-
tsa dagoenean, baina, plaza
beteta dagoenean eta musika-
riak eta publikoa elkarrekin Argazkiak: Juan Carlos RUIZ | FOKU

gozatzen ari direnean, plaza
zoragarria da. Ni trikitilaria
naizelako igo naiz oholtzara,
kontzientzia horrekin. Ema-
kumea ere banaiz, baina ez
dizkiot  horri  buelta  asko
eman oholtzara igotzerako or-
duan. Gustatzen zaidana egi-
ten saiatu naiz.  

Zertan aldatu zarete ordu-
tik, plazaz plazako ibilera
ero hartatik?
Kris: Aldatu gara. Niri, adibi-
dez, asko markatu dit ama
izateak. Ez musika egiteko
garaian,  baina bai  gauzak
egin nahi, elkartu nahi eta
ezin horretan. Lehen askoz
errazagoa zen dena; elkar-
tzen ginen, aritzen ginen...
espazio eta tarte gehiago to-
patzen genituen. Behin ama
izanda, aldatu egiten da. Zai-
lagoa da espazio eta tarte ho-
riek topatzea. Baina musika
egiteko gogoa, sortzeko go-
goa, berdin-berdin manten-
tzen da. Horregatik proiektu
hau “arnasgune” bat bezala
bizi dugula uste dut,  egin
nahi duguna egiteko aukera
bat bezala. Denbora atera-
tzea zaila da, baina orain era-
baki  dugu denbora  atera
nahi dugula. 
Maixa: Nik nire burua hel-
duagoa ikusten dut orain eta
garbiago daukat zer ez dudan
egin nahi. 

Zer ez duzu egin nahi?
Maixa: Egunero etxetik kan-
po ibili, adibidez. Egiten du-
guna izan dadila gustura ga-
biltzalako, ez kargatuta eta
iritsi ezinik. Erritmoa guk
kontrolatu nahi dugu. 

Zuen hitzetatik ondoriozta-
tzen da garai batean martxa
handi samarra ibili zenutela.
Amaia: Lehen gazteak ginen
eta etortzen zen guztia har-



herritarrak

tzen genuen. Normaltzat har-
tzen genuen gainera. Egunero
etxetik kanpo ibiltzen ginen
horren inguruan asko pentsa-
tu gabe. Orain abiapuntua
beste bat da. Emanaldi motza-
goak dira,  ordutegia ez da
erromerietakoa, gure helbu-
rua ez da emanaldi mordoa
egitea. 
Kris: Azkenean gazteak ginen
eta plazan jo nahi genuen, ho-
ri zen helburua. Edozein leku-
tatik deituta ere gustura joa-
ten ginen. Ez genuen ezetzik
ematen. Beste garai bat zen.
Orduan ere izugarri gozatzen
genuen era hartan. Eta, orain,
guk markatutako erritmoan,
gozatzen ari gara. 
Alaitz: Gu hasieran erotu sa-
mar ibili ginen, hara eta hona,
deitzen ziguten toki guztieta-
ra. Une batean geratu eta neu-
rria hartu behar izan genion.
Oso gazteak ginen gainera. 

Plazaz plaza, Euskal Herriko
txokoak ezagutu zenituzten.
Maixa: Niri  ez zait  sekula
ahaztuko Bilbora joan ginen
lehen aldia. Oso gazteak ginen
eta ez geneukan gidatzeko bai-
menik. Gure amarekin joan gi-
nen Bilbora. Santiago plazan
jo behar genuen, baina ez ge-
nuen ideiarik non zegoen ere.
Bilboko sarrerara iritsi ginen
eta han taxiak egoten ziren.
Taxi batera igo eta Santiago
plazara joan nahi nuela esan
nion taxilariari, eta atzetik au-
to batek segituko zigula, baina
lasai egoteko, gure ama zela
atzetik! [barrez]. 
Amaia: Euskal Herria ezagutu
genuen trikitiari esker. Zenbat
herri txiki! Zoragarria izan
zen. Hor aritzen ginen mapa
zabaldu eta nora joan behar
genuen topatu nahian. 
Maixa: Gure azken urtean
Otsagabian jo genuen. Iruñe-

tik abiatu ginen bizpahiru
kotxetan eta denak garaiz
iritsi ziren Otsagabira, Ixiar
eta biok izan ezik. Galdu egin
ginen bidean eta bi ordu be-
randuago iritsi ginen ema-
naldira. Eta plaza beteta, gu-
re zain. 

Orain, denboraren perspek-
tibarekin, uste al duzue bi-
dea ireki zenutela?
Maixa: Ez dut uste. Gure au-
rretik ere baziren soinua jo-
tzen zuten emakumeak. Egia
da guk txapelketetara eta pla-
zara salto egin genuela eta
ikusgarriago egin ginela. Baina
ez genuen egin borroka baten
parte sentitzen ginelako, hori
egin nahi genuelako baizik.
Igual momentuan ez ginen
konturatu horrekin. Guk soi-
nua jo nahi genuen eta kito. 
Kris: Niretzat bai izan zine-
ten erreferente bat. Maixa ta

Ixiar plazetan agertu zirene-
an, nik klaseak hartzen ni-
tuen, soinua jotzen ikasten
ari nintzen. Eta sentitu nuen
nik ere hori egin nahi nuela,
plazan aritu. Akaso Maixa ta
Ixiar egon ez balira ere pla-
zara salto egingo nuen nik,
ez dakit, baina egia da haiek
ikusteak indarra eman zida-
la .  Niretzat  garrantzitsua
izan zen. 
Alaitz: Eta Maider eta niretzat
berdin. Gu hasi ginenerako
Maixa ta Ixiar han eta hemen
ari ziren eta guri bidea erraztu
zigun zuek hor egoteak. 

Gatozen oraingora, Amak
proiektura. Lau soinu, lau
pandero, lau ahots. 
Maixa: Bertsioak egiten ditu-
gu, bai gure kantuenak eta bai-
ta beste batzuenak ere. Gurera,
gaur garen honetara, ekarri di-
tugu kantu horiek. Kantu za-

harren bertsioak eta gaur
egungoak ari gara osatzen. 

Luzera begirako proiektu
bat al da? 
Alaitz: Momentuan momen-
tukoa. Ikusiko da. Orain gus-
tura gabiltza eta gero ikusiko
da. Baina orain neurria hartze-
ko gaitasuna daukagu. 

Zer entzule mota espero duzue? 
Kris: Trikitizaleak, adin guztie-
takoak seguruen. Gure erroak
horiek dira, trikitia. Euskal
kantuzaleak ere gustura egon
daitezke. Plaza asko aldatu da
eta adin guztietako jendea el-
kartzen da. Orain arteko ema-
naldietan jendea gustura egon
da. Hori esan digute, behintzat. 

Trikitizaleak diozue. Triki-
tia asko zabaldu da azken
hamarkadetan, musika esti-
lo guztietara ireki da.  

«Egia da guk

txapelketetara eta

plazara salto egin

genuela eta

ikusgarriago egin

ginela. Baina ez

genuen egin

borroka baten parte

sentitzen ginelako,

hori egin nahi

genuelako baizik»
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Amaia: Estilo guztietara za-
baldu da, joko asko ematen
du. Trikitiarekin gaur egun
nahi den guztia egin daiteke,
edozein estilora moldatzen
den instrumentua da. Gaur
egun normaltasunez hartzen
da musika estiloa edozein
izanda ere. 

Hor ere hautsi beharko ziren
soka batzuk; trikitia betiko
pieza tradizionaletara baka-
rrik lotzen zituena kasu.  
Amaia: Bai. Guretzat oso des-
berdina zen plaza batera edo
beste batera joan. Dantza as-
kearen oso zaleak ziren tokie-
tan, betiko erromeriak maite
zituzten tokietan, fandangoa-
rekin eta arin-arinarekin ira-
bazten genuen plaza. Guk ez
genuen errepertorio itxia iza-
ten. Plazaren arabera molda-
tzen genuen gure emanaldia.
Nolabait, plaza irakurri eta

horren arabera jotzen genuen
pieza bat edo bestea. Guk gi-
roa jarri nahi genuen, plaza
gustura aritzea, eta horren
arabera moldatzen genuen
gure saioa. 
Maixa: Uste dut hori gaur
egun galdu egin dela. Taldeek
emanaldia prestatzen dute eta
berdina eskaintzen dute Al-
tzon, Zaldibian edo Bergaran
izan. 

Bitxia da. Inoiz oholtzan
ikusi ez zaituen belaunaldi
batek –haiek jaiotzerako tal-
deak utzita zenituztelako–
zuen abestiak abesten jarrai-
tzen du. 
Alaitz: Egia da hori eta sekula-
koa iruditzen zait. Harritu egi-
ten naiz, gure abestiak orain-
dik ere bizirik daudelako eta,
era berean, izugarri polita iru-
ditzen zait. Asko hunkitzen
nau. Opari bat da. 

Hogei urte eta gero, bat lo-
tsatzen al da bere abestiren
batekin? 
Amaia: Ez, lotsatu ez. Momen-
tuan horrela egin genuen, ho-
rrela sentitu genuelako. Akaso
orain beste era batera egingo
genituzkeen abestiak, gu ere
ez garelako ordukoak. Baina
hori normala da. Momentuan
ustez ondoen dagoena egiten
duzu eta hogei urteren ondo-
ren akatsen bat ikustea nor-
mala da, zerbait ikasi dugun
seinale. Garapen bat izaten da
eta eskerrak. Ona da, positiboa
da, duela hogei urte egindako
lanari zer hobetua ikustea.
Kris: Nire kasuan ez dira hogei
urte pasatu behar. Disko bat
atera orduko edo bi hilabetera
ikusten diot zer hobetu!

Musikaren munduan lan
egiten duzue orain, klaseak
ematen. Zein da panorama? 

Maixa: Gauzak asko aldatu di-
ra. Guk ikasten genuen ga-
raian etxean asko jotzen ge-
nuen eta  gaur  egun ez  da
hainbeste lantzen etxean.
Egia da gaur egun haurrek
gauza asko dituztela, gehiegi
askotan, eta maiz musika ins-
trumentuarekin konpromiso
gutxi izaten dute. 
Kris: Askotan denborarik ere
ez dute izaten. Ni hasieran
soinu handiarekin hasi nin-
tzen eta gero trikitira pasatu
nintzen, aitak proposatuta.
Baina nik  tr ikit ia  jo  nahi
nuen, nire nahia zen, ez nire
gurasoen nahia. Eskolaz kan-
po egiten nuen bakarra hori
zen, soinua jotzea, eta denbo-
ra eskaintzen nion. Orain nire
ikasleak oso kargatuta ikusten
ditut askotan. 

Asteburu hau, Martxoaren
8a tarteko, berezia da zuen-

tzat. Hiru emanaldi segidan,
garai bateko martxaren an-
tzeko... 
Alaitz: Bai, horrela gertatu da:
martxoaren 6an, Alegian; mar-
txoaren 7an, Bergaran, eta,
martxoaren 8an, Ereñotzun.
Tira, hiru egun jarraian baina
asteburu berezia delako. Nor-
malean martxa lasaiagoa dara-
magu Amak proiektuarekin. 

Feminismoaren olatu bete-
an etorri zarete.  
Maixa: Jakitun gara horrekin.
Horrela sortu da, ez da propio
hausnartu dugun zerbait. Ba-
tzuek emakumeak garelako
deituko gaituzte, beste ba-
tzuek trikitilariak garelako,
besteek lagunak garelako.
Emakumeak izatea gure talde-
aren beste ezaugarri bat da,
eta, jendearengana iristeko
beste arrazoi bat gehiago ba-
da, gu kontentu. 

«Orain abiapuntua

beste bat da.

Emanaldi

motzagoak dira,

ordutegia ez da

erromerietakoa,

gure helburua 

ez da emanaldi

mordoa egitea» 
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Berdin neskato, emakume edo atso. Aberats zein pobre. Goi mailako ikasketetan

zerrenda luzea dutenak eta bizitzako unibertsitatean behin baino gehiagotan li-

zentziatuak. Umore onekoak eta petralak. Ederrak eta zatarrak. Ispiluaren zale-

ak eta kontrakoak. Kaskagogorrak eta kaskarinak. Bakearen zaleak eta beti ge-

rrarako prest daudenak. Matxismoak ez du bereizten. Denak lotzen ditu,

zapaltzen, eusten, limurtzen, jipoitzen, komeni zaionaren arabera. Hori gauza

gogorra da berez, emakume jaiotze hutsa baldintza astuna gertatzen baita. Bai-

na, txarrenetik onena nola ateratzen den, zapalkuntza orokortua denean, zapal-

duak kolore guztietakoak direnean, haien borrokak imajina ezineko altuera eta

zabalera hartzen ditu.   Amagoia Mujika Telleria 

IMAJINATU EZINEKO ALTUERA ETA ZABALERA

Isabelle MIQUELESTORENA

C IKUSMIRA
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E
makumearentza-
ko jostailu eroti-
koen industriak
etorkizun oparoa
biziko du epe la-
burrean. Horrela

aurreikusten dute emakume-
en jostailu sexualen merkatu
globalari buruz berriki egin-
dako txostenek. Horien arabe-
ra, sektorea urtero %11 haziko
da, 2024an 6.180 milioi euro-
ko hazkundea lortu arte. Ero-
tika-industriako zenbait pro-
dukturen arrakasta berria
dago aurreikuspen horien
atzean, bereziki Satisfyer kli-
toriaren xurgatzailearena. Bi-
zitza laburra izan arren, dago-
eneko 6,5 milioi sarrera baino
gehiago pilatu ditu Googlen.

Zifra horiek imajinaezinak zi-
ren duela urte batzuk, emaku-
meen sexu-jostailuez publiko-
ki hitz egitea salbuespena
zenean. 
Adituak bat datoz esatean

emakumeen plazeraz eta pla-
zer hori lortzen laguntzen du-
ten tresna teknologikoez hitz
egitea berrikuntza bat dela, eta
agerian uzten du gizonek eta

emakumeek harreman eroti-
ko-sexualak behatzeko eta
hautemateko dugun modua
aldatu egin dela. Gertaera hori
mugimendu feministen gora-
kadarekin eta presentzia so-
zialarekin lotuta dago, bai eta
genero-harreman bidezko eta
berdintasunezkoen premia so-
zialari buruzko kontzientzia
handiagoarekin ere.
Hala ere, agertoki berri hori

berdintasuneranzko beste
urrats bat bada ere, guztiek ez
dute aldaketa modu positibo-
an hautematen, ziurtasunik
eza sor baitezake gizonezkoen
sektore tradizionalenean.
«Maskulinitate tradizionalen
kasuan, emakumeen gorputza-
ren zaintzailetzat eta haien

plazeraren erantzule bakartzat
jotzen badira, haien gizontasu-
na mehatxupean ikus dezake-
te», nabarmendu dute adituek. 

EZ DA BERRIA

Emakumeek jostailu sexualak
erabiltzea ere ez da ezer be-
rria. Emakumeen artean bi-
bragailuen erabilerari buruz-
ko sinesmenei  buruzko
azterlanak duela ia hamarka-
da bat agerian utzi zuen bi-
bragailuen erabilera ohikoa
zela  emakumeentzat ,  eta
haiek positiboki baloratzen zi-
tuztenek sexu-harremanez
gehiago gozatzen zutela. Hala
ere, bada berritasun bat jos-
tailu erotikoei dagokienez:
gehitzen dituzten baliabide
teknologikoak gero eta sofisti-
katuagoak dira. «Teknologia
beti aplikatu izan zaie prakti-
ka sexualei (eta giza ekintza
guztiei). Baina teknologia be-
rriak indartsuagoak dira kasu
honetan plazer erogenoan
edo sexualean esku hartzeko
duten gaitasunean».
Hori da produktu horien bi-

dez lortutako sexu asebetetze-
ak azken urteetan gora egin
izanaren arrazoietako bat. Ho-
rrek esan nahi du sexua bana-
ka bizitzeko joera gero eta
handiagoa izango dugula? Adi-
tuek ez daukate hain garbi.
«Oraingoz ez dirudi praktika
horiek pertsonen arteko gor-
putz harremanak ordezkatuko
dituztenik. Baina, zalantzarik
gabe, kasu askotan horiek or-
dezka ditzakete, eta harreman
‘fisikoen’ bilaketa (edo beha-
rra) murriztu». Izan ere, adi-
tuen arabera, gero eta gehiago
gertatuko da munduarekin
dugun harremana teknologia-
ren eta pantailen bidez.

Emakumeen plazeraz eta
plazer horri laguntzen
dioten tresna
teknologikoez hitz egitea
gauza berria da. 
GAUR8

EROTISMOA ETA TEKNOLOGIA
Emakumearentzako jostailu sexualen merkatua lau
urtean 6.180 milioi euro haziko dela aurreikusten da

GAUR8

Denbora laburrean, Satisfayer klitoriaren xurgatzaileak
6,5 milioi sarrera baino gehiago pilatu ditu Googlen.
Joera baten seinalea da adituen ustez. Emakumeen
sexu-jostailuez publikoki hitz egitea normaltzen ari da
eta teknologia plazeraren esanetara jartzen ari da.
Merkatua piztea eta zabaltzea espero da. 

JENDARTEA / b
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D
onos t i ako
Gros auzo-
an, Segundo
Izpizua ka-
lean, kolore-
ek salto egi-

ten dute erakusleiho batetik.
Koloreek eta naturatik hartu-
tako formek. Posidonia estu-
dioa da,  Maria Romeroren
proiektua. Eibartarra da Ro-
mero eta artearen mundutik
dator. Badira bizpahiru urte

MR Laspiur marka sortu zuela
eta 3D inpresioa erabiliz oso
bitxi bereziak sortzen ditu; be-
larritakoak, lepokoak, ilea lo-
tzekoak, paparrekoak...
3D teknologia alor askotara

iritsi da azken urteotan eta bi-
txigintza da horietako bat. Ro-
merok kasualitatez-edo desku-
britu zuen teknologia berri
hori eta bere sorkuntza erraz
uztar zitezkeela, eta benetan
gustura dago hartutako bidea-

rekin. «Nire bikotekidea inge-
niaria da eta 3D inprimagailu
bat erosi zuen. Niri ezusteko
bat emateko, nire marrazki ba-
tetik abiatuta bi hosto handi
inprimatu zituen 3D inprima-
gailuan. Izugarri politak gera-
tu ziren. Horiek hartu eta bela-
rritako bihurtu nituen nik.
Instagramen jarri nuen argaz-
kia eta sekulako arrakasta izan
zuen. Jende asko hasi zitzai-
dan galdezka ea non erosi ni-

tuen belarritakoak. Arrakasta
ikusita, bizpahiru belarritako
modelo egin nituen inprima-
gailuarekin eta gero eta jende
gehiago hasi zen interesa ager-
tzen. Egia esan, ezustean sortu
zen proiektua». 
Jaime Artetxe, Romeroren

bikotekidea, ingeniaria da eta
elkarlanean aritzen dira bai
Posidonian eta bai MR Laspiur
proiektuan ere. 

EZAGUTZEN BATUKETA

Romerok Arte Ederrak ikasi zi-
tuen eta hortik modara salto
egin zuen, arroparen mundu-
ra, ehungintzara. Bartzelonan
eta Madrilen ere aritu zen la-
nean tarte batean. «Tartetxo
bat horretan eman eta gero,
berriro bueltatu nintzen ma-
rraztera. Eta marrazkiak egiten
ari nintzen sasoi horretan des-
kubritu nuen 3D teknologia».
Hartara, ingeniaritza eta Arte
Ederrak elkartu dituzte Rome-
rok eta Artetxek, bien ezagu-
tzaren batuketa da beren
proiektua. 
Romerok garbi dauka 3D in-

primagailuak aukera ugari es-
kaintzen dizkiola sortzaile
modura. «Oso diseinu pertso-
nalizatuak egiteko aukera
ematen du. Nire marrazkieta-
tik sortzen ditut bitxiak, tek-
nologia horrek malgutasun
handia eskaintzen duelako».  
Dena marrazki batekin has-

ten da. «Prozesua nire marraz-
kietan hasten da. Marrazki ho-
rietatik formak hartu eta
belarritako bihurtzen ditut.
Gero, marrazki horietatik hiru
dimentsioko pieza osatzen
dut, plano baten moduan. Eta,
azken pausoa, inpresioa ze-
haztea da; geruzak zehaztu,
materiala aukeratu... Prozesua
ez da erraza. Proba asko egin
behar izan ditugu. Hasierako
piezak desastre hutsa ziren.
Pixkanaka joan gara akatseta-

infraganti

Teknologia eta artea josten ditu Maria Romerok bere
bitxietan. MR Laspiur markaren izenean, naturari
lapurtutako koloreak eta formak belarritako edota lepoko
bihurtzen ditu. Josteko erabiltzen duen haria 3D
inprimagailua da, teknologia horrek aukera ematen baitio
bere marrazkietan irudikatzen duena bitxietara eramateko,
arintasuna eta mugimendua galdu gabe. 

MARIA ROMERO

Maria Romero sortzailea Posidonia estudioko atean, Donostiako Segundo Izpizua kalean. Andoni CANELLADA | FOKU
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tik ikasten eta prozesua fin-
tzen», azaldu du diseinatzaile-
ak. Romerok PLA izeneko ma-
teriala erabiltzen du, artotik
eratorritako landare polimero
bat. Produktu erabat ekologi-
koa da. «Gauza hauek egiteko
material perfektua da. Ez dau-
ka pisurik, ekologikoa da, ez
du alergiarik sortzen eta oso
ona da inprimatzerako or-
duan. Bitxiak egiteko erresis-
tentzia nahikoa daukan mate-
riala da. Industria munduan
beste material gogorrago ba-
tzuk erabili behar izaten di-
tuzte, baina bitxigintzarako
aparta da PLA».
Romeroren lanen tasun na-

barmena kolorea da. Horrega-
tik, handik eta hemendik egi-
ten ditu PLA eskaerak, bere
bitxiei eman nahi dien kolo-
rea lortu nahian. «Mundu guz-
tian aritzen naiz nahi ditudan
tonuak topatzen. Baina, tira,
topatzen ditut nahi ditudan
koloreak. Kolore asko daude
eta gero eta gehiago, erabilpe-
na asko zabaltzen ari delako.
PLArekin oso pozik nago». 

ARINTASUNA IRADOKIZ

Teknologiak bere bi mundu
batzen laguntzen diola senti-
tzen du Maria Romerok: artea
eta diseinua. «Nire bitxiak es-
kultura txikiak balira bezala
ikusten ditut». Bere sorkun-
tzen formak oso organikoak
dira, naturatik hartutakoak,
«forma geometrikoak ez ditut
asko maite. Nire marrazkietan
eta eskulturetan beti oso for-
ma organikoak erabiltzen di-
tut, mugimendua daukaten
formak. Eta bitxietan ere ber-
din. Arintasuna iradokitzen
dute». 
MR Laspiurren bitxietan be-

larritakoak dira arrakasta
gehien dutenak. «Koloreak eta
formak bereziak dira, ez dira
belarritako arruntak. Ausartu

egin behar zara janztera. Baina
egia da, behin jantzita, sekula-
ko argitasuna ematen dutela
aurpegian; ondo ematen dute.
Harrituta geratu naiz, adin
guztietako jendea animatzen
delako, berdin 20 urtekoak
edota 70 urtekoak. Baina bela-
rritakoak janzten dituzten
guztiek erreakzio bera izan
ohi dute: ondo sentitzen dira,
ondo ikusten dute beren bu-
rua. Gainera, askok aipatu di-
date belarritakoak janzten di-
tuztenean jende askok esaten
diela oso guapa daudela eta
horrek ongizatea sortzen du.
Oso pozik nago horregatik, be-
larritakoek eragin hori lortzen
dutelako». 
Posidonia estudioan ez

ezik –bertan beste sortzaile ba-
tzuen lanak ere eskuratu dai-
tezke–, Internet bidez ere eros
daitezke MR Laspiurren bi-
txiak. Euskal Herriko hainbat
txokotan ez ezik –Bilbo, Algor-

ta, Lekeitio, Bermeo, Aretxaba-
leta, Ordizia, Orio, Hernani ea 
Hondarribia, besteak beste–,
munduan barna ere saltzen di-
tu; hala nola Bartzelonan, Ma-
drilen, Balear uharteetan, Gali-
zian, Cadizen, Italiako hainbat
tokitan eta baita Kroazian ere
(www.mrlaspiur.com). 
Posidonia estudioko bultza-

tzaileak pozik daude hartu du-
ten bidearekin, teknologia eta
sorkuntza uztartzearekin. Bide
horretan, ikastaroak ere es-
kaintzen dituzte beste sortzai-

le batzuei laguntza eman eta
bidea egiten laguntzeko. 
Posidonian, bitxiak ez ezik,

Romeroren margolanak ere
badaude. Kolore atseginek eta
forma arinek agurtzen dute bi-
sitaria paretetatik; belarritako
handiak eta koloretsuak dara-
matzaten emakumeak dira na-
gusi. Ezin da jakin zer izan den
lehenago, marrazkia edo bi-
txia, baina biak eskutik doaz
modu harmoniatsuan. •

hutsa

Amagoia Mujika Telleria

Estudioaren atzeko aldean dauka tailerra Romerok eta bertan ekoizten ditu bere lanak. Andoni CANELLADA | FOKU

PLA izeneko materiala erabiltzen du, artotik
eratorritako landare polimeroa. «Gauza hauek
egiteko material perfektua da. Ez du pisurik,
ekologikoa da, ez du alergiarik sortzen...»

Teknologiak bere bi mundu batzen laguntzen
diola sentitzen du Maria Romerok: artea eta
diseinua. «Nire bitxiak eskultura txikiak 
balira bezala ikusten ditut»
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hutsa du

B
esoetatik askatzen hasi zara,
urrats ttipiak, biziak eta balda-
rrak. Beldurrez eta tentuz ba-
tzuetan, ausardia itsuz bestee-

tan. Beti irri urduriz. Gordelekutik atera
du burutxoa erbiak. Eta ez du atzera
egin nahi. Zapatatxoen gomazko zola-
ren azpian sentitu du, lehen aldiz, mun-
duaren larruazala.

Bidaia luzearen lehen pausoak, desku-
brimenduarenak, inozentzia eta ontasu-
narenak. Noiz edo noiz besoetara, «etxe-
ra» itzuliko da, baina dagoeneko abiatua
du bere bide propioa. Eta hala behar du.
Munduaren larruazala oraindik xamu-
rra zaio. 

Begiez ikasi eta ikusi, eta 80 zentime-
tro eskaseko perspektiba horretatik lo-
gikak eraiki, arrazoiak ulertu eta eran-
tzunak bilatu. Eta galdetu. «Zergatik?».
Jarri zalantzan susmagarri zaizuna, al-
datu gustuko ez duzuna, kendu bidetik
kalte egiten dizuna. Jarrerak eramango
zaitu, urratsez urrats, aurrerantz. 

Eta ez konformatu. Inoiz ez konforma-
tu aldez aurretik eginak iritsiko zaizki-
zun arauekin eta ereduekin. Ez konfor-
matu emanda datorrenarekin, ez eta
inposatutako eskemekin ere. Defendatu
eta borrokatu libre sentitzeko-izateko
modua. Zurea. Horrek utziko dizu gaue-
ro lasai lo egiten.

Burua pentsatzeko eta bihotza senti-
tzeko; batzuetan bihotzaz arrazoitu eta
buruaz sentitu. Oin bat lurrean eta beste
bat ilargian izatearen desorekak ekar-
tzen du, maiz, oreka.

Defendatu maite duzuna eta izan da-
dila zure burua gehien estimatzen du-
zun hori. Maitasun horrek ahaldunduko
zaitu. Maitatu askatasuna eta askatasu-
naz maitatu, taburik gabe, betorik gabe,
konplexurik gabe. 

Hegan egiten duzula sinistu, baina
ulertu batzuetan ezingo duzula. Eta ez
ahaztu, bihotzatxo, lehen urrats ttipi eta
narras haietan zegoen inozentzia eta
ontasuna. Hori ere bagara. •

hutsa

Erbiak burutxoa atera du
Oihane Larretxea

de la Granja

hutsa

D
ibertimendu berri bat iritsi da
gure artean luzerako geratzeko.
Beste hizpiderik ez dago lanto-
kiko edota eskolako patioko so-

lasaldietan. Asterixen komikietako per-
tsonaiaren izena duen izurriteak atzean
utzi ditu alderdi hegemonikoarentzat
ezerosoak izan zitezkeen beste afera ba-
tzuk. Iritzi publikoaren arreta desbide-
ratu du, noiz eta hauteskunde kanpai-
naurrean. Izan ere, gripea madarikazio
jainkotiarra da, nonbait, gizakien boron-
dateari ihes egiten dion zigor zerutiarra.
Berez, ez luke zertan zipriztindu gober-
nuko gidaritza orbangabea.

Zaldibarko hondamendiaz aginteko al-
derdiak egin duen kudeaketa eskasa al-

bistegietako azken interesgunera zokora-
tu dute, bitxikerien eta kirolen artean. De
Miguelena bezalako ustelkeria auziek, zer
esanik ez, iragan urruneko kontuak diru-
dite. Eta Osakidetzako oposizioetako iru-
zur sistemikoak. Eskandaluzko beste ka-
su batzuk, berriz, isilarazi egin dituzte,
erabat; hala nola, Bilboko portuan aldiro
ontziratzen dituzten Saudi Arabiarako ar-
mak, edota EAEko gobernuaren diru pu-
blikoaren partaidetzaz Palestinako oku-
paziorako azpiegiturak eraikiko dituen
CAF enpresarena.

Baina, kontrako kalkulua egina bazu-
ten ere, zorigaiztoko birusak ere lotsariak
bistan utzi ditu ustezko kudeatzaile pare-
gabeak; ez mundu mailako pandemia ba-

ten errua erkidegoko gobernuari lepora-
tu dakiokeelako, baizik eta izurriak age-
rian utzi duelako osasun sistema publi-
koa urtez urte azpikontratatzeko politika
pribatizatzailea. Denok pairatu dugu
noizbait osasun zerbitzu publikoetako
baliabideen murrizketa, hilabeteetako
itxaron zerrendak, mediku falta osasun
zentroetan, ordutako itxaronaldiak la-
rrialdi zerbitzuetan... eta azkenean iritsi
da birusa, eta eremu ongarriztatua aurki-
tu du: osasun sistema publiko deusezta-
tu bat, alderdi hegemonikoaren kudea-
tzaileei esker. Orain gestore horiek
agintetik botatzeko aukera dugu... edo,
bestela, Jainkoak eta lege zaharrek konfe-
satuta harrapa gaitzatela. •

0hutsa

«Coronacircus»
Koldo Sagasti
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EMPAR PINEDA MANAGUAN, IRAULTZA OSPATZEN

Juantxo EGAÑA

EMPAR PINEDA FUNTSA

1979ko uztailaren 19an Managuara sartu eta Somoza garaitu zuten sandinistek. Urte
horretako abuztuan, Nikaraguako FSLN Nazio Askapenerako Fronte Sandinistari lagun-
tzeko nazioarteko kongresu bat egin zen Venezuelan, Caracas hiriburuan zehazki. Bil-
tzar hartan Empar Pineda izan zen, Bartzelonan bizi zen militante feminista hernania-
rra. Besteak beste, Txileko emakumezko buruzagi politiko batekin elkartu zen
biltzarrean eta Costa Ricara joan ziren biak. Bertan Tomas Borge FSLNren sortzaileeta-
koa ezagutu zuten eta harekin, hegazkin txiki batean, Managuara joan ziren. Bertan,
FSLNko komandante guztiak ezagutu zituzten, eta, abuztuaren 3an, iraultzaren garai-
pena ospatzeko egin zuten manifestazio batean, lagun zuen militante txiletarrak, «Ra-
quel» gerra-izena zuenak, argazki hau egin zion.




