
gana, usaiako umiliazioak jasate-
ra.

Berrikitan, antzoki handi bate-
an, sektoreko sare batek jardu-
naldi batzuk antolatu ditu.
«Trans-pirineo» sare horietari-
ko sare bat da, Europako diru la-
guntzak biltzeko erabilgarria.
Funtsean, mugaz bi aldeko kul-
tura eragile batzuk biltzen dira
jadanik egiten dituzten gauzak
hobekiago diruztatzeko diru itu-
rri berri bat lortzeko, Europa
eraikitzea aitzakiatzat hartuta.
Baina terrenoan arazoak sortzen
dira beti, burbuilak bailiran. An-
tzokiko arduradunak ohartzen
dira lekuko indioak ez direla
etortzen hain interesgarriak eta
irekiak diren ikuskizunak ikuste-
ra. Zer egin ohi da holakoetan?
Debate bat, adituekin. Nihaur,

indio bat izanik, in-
teresatzen naiz eta
banoa debatea en-
tzutera; nihaurek
neure komertzioa
egiteko ere, aitortu
behar dut. Arte ko-
mertzioa horrela
antolatzen baita, fe-

rietan, elkargunee-
tan... Biltzen gara, sasoiko pro-
duktuak ikusten ditugu, saltzaile
eta erosleak elkar seduzitzen
dira, eta garaiko erronkak parte-
katzen ditugu. Debate horretara
noa beraz, eta neure pozarentzat,
Ramon Llull Institutua eta Etxe-
pare Institutua gonbidatuak dira,
Jon Maia dantzariarekin eta
Beñat Axiari abeslariarekin bate-

E
rrana dut sarri-
tan jada: artista
eramaileon lanik
handiena gure
lanaren kontaki-
zunean datza.

Lanaren deskribapena, aurre-
kontuen irakurketa, proiektu ar-
tistikoen diseinuen defentsa...
Sasoiz sasoi, Bordele, Paris, Tou-
louse, edo Gasteizko bidean gara,
bulegoz bulego, bilkuraz bilkura.
Eta noski, euskaraz sortzen du-
gunok lan bikoitza dugu: txosten
guziak, testu guziak, hiru hiz-
kuntzetan egin eta egokitu behar
baitira. Aldi oro, bi galdera eran-
tzun behar ditugu: «Nola egingo
duzue irekitzeko besteei (hots,
frantsesei)? Ez zarete itxiak izate-
aren beldur?». Kondeszenden-
tzia handiz pausatuak diren gal-
dera hauek, sutan jar-
tzen nauten arren,
irentsi egin behar di-
tut, helburua ez baita
parekoa konbentzi-
tzea. Haientzat indio-
ak gara, apatxeak, 
apatxe eskaerekin, 
eta erreserbatik atera
gara diru eske. Asko
maite dituzte indioak, eta lagun-
du nahi dituzte irekiagoak izaten.
Neure helburua proiektuei dago-
kien laguntza lortzea da, lan duin
bat eraman ahal izateko, ekipoa
bizi dadin bere lanaz, eta gure lu-
rraldeak ukan dezan aurrekon-
tuz ere merezi duen artea. Indio-
ak nahi du molde duinean bizi.
Indioa badoa zuri on eta irekien-

Altxa eta joan!
ra. Bai, pozten naiz, zeren parte
hartzaile horiekin pentsatu dut
indioen ekarpenen azterketa se-
rio bat egin ahal izango dela, eta
elkar trukearen arauak beste
molde batean antolatzeko aukera
emango dela; pentsatuko dela
Europa, eta ez kolonia. Oker nen-
goen. Teknikoki debekatua izan
zaigulako bide horretatik joatea. 

Bi institutuak gonbidatuak
izan dira, bai, baina ezin izan
dute beraien hizkuntzan hitz
egin. Ez zegoen itzulpen posible-
rik euskaratik edo katalanetik.
Zuriz mintzatu behar izan dira:
frantsesez edo espainolez. Indio-
ak onartuak dira debate publiko-
etan, baina zurien hizkuntzan.
Ados, iskanbilarik ez egitearren
eta sektorearen hobe beharrez,
parte hartzaileek onartu dute de-
batearen araua. 

Baina umiliazioa ez da horre-
tan gelditu. Nor deitu dute ani-
matzaile gisa? Etnologo bat...
Hots, ez dute ekarri ekonomian
aditu bat, ez dute ekarri zientzia-
lari edo soziologo bat. Ez. Etno-
logo bat, debatea animatu dezan,
eta zuriek ongi ulertu dezaten
zein diren indioen arazoak. Argi-
tua izan zaigu berriz ere zein
izan behar den indioen erronka:
modernitatea eta tradizioa
zeharkatzea, lokala eta uniber-
tsala uztartzea. Hots, ukatua
zaigu, berriz ere, mundua konta-
tzea, eta eraman nahi gaituzte
gureak ez diren arazoei aurre
egitera. 

Berriki irakurri dut Virginie

Despentes idazle eta zinemagile
feministaren tribuna, Libération
egunkari frantses ospetsuan. Ce-
sar sarietan Polanskiren filma go-
raipatua izan da, eta sumindura
sortu da bere iragan bortxatzaile-
agatik (Donostian Woody Allene-
nagatik ez bezala). Virginie Des-
pentesek zera dio, besteak beste:
«Izan dadin legebiltzarrean edo
kulturan, zuek, boteretsuek,
errespetu osoa eta jarraia fermu-
ki eskatzen diguzue. Izan dadin
bortxaketentzat, zuen polizia
gehiegikerientzat, zuen Cesar sa-
rientzat edo zuen pentsio errefor-
marentzat. Eta, horren guztiaren
gainetik, biktimen isiltasuna
nahi zenukete [...]. Gure errespe-
tua ez duzue ukango. Bagoaz.
Segi zuen arteko alukeriak egi-
ten. Goraipatu zaitezte, umiliatu
zaitezte batzuk zein besteak,
erail, bortxatu, esplotatu, suntsi-
tu eskutik pasatzen zaizuen guz-
tia. Altxatzen gara eta bagoaz.
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Etorkizuneko irudi bat da, jakin
dezazuen. Ezberdintasuna ez da
gizon eta emakumeen artekoa,
dominatu eta dominatzaileen ar-
tekoa baizik, kontakizuna kon-
fiskatu eta inposatu nahi dutenen
artekoa [...]. Zuen mundua okaz-
tagarria da. Zuen, indartsuena-
ren maitasuna hondamendi bat
da. Ergel kaltegarri banda bat za-
rete. Ezdeusak zarete eta menpe-
ratzeko sortu duzuen mundua
itogarria da. Altxatzen gara eta
bagoaz».

Baina ni ez naiz Virginie Des-
pentes, indio bat naiz. Momen-
tuz, indioak ez gara gonbidatuak
izango Cesar sarietara. Hitz
hauek guztiak pentsatu arren, se-
gituko dut bide bat jorratzen,
gure herrian ukan ditzagun me-
rezi ditugun baliabideak. Gure
komunitateak bere espazio pro-
pioa ukan dezan. Orduan, eta or-
duan soilik, altxatzen ahalko
naiz, eta joan. 


