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Liburuak

IRUDITZEN ZAIT, genero indarkeriaren inguruan sortzen ari den
lurraldea arriskutsua, edo are, engainosoa bilakatzen ari zaigula.
Bortizkeria da nagusi eta mugarriak morboan oinarrituta daude.
Genero indarkeria erabat mediatizatua dago egun: irakurle nahiz
ikusle mediatikook morbo dosia eskatzen dugu eta ondorioz ho-
rretan adituak diren marketin enpresek eman egiten digute. Dis-
kurtso guztiak kontsumitzailearen neurrira eginak daude, izan
ere, kontsumitzailea bera baita diskurtso-gai eta saltzen zaigun
objektuaren eredu.

Halere, beti pentsatu nahi izan dut zinema edota literatura, sis-
tema merkantilista horretatik zertxorenbat urrunduta zebiltzala,
baina askotan sorpresa izugarriak hartzen ditut, genero indarkeria
eta morboa azken aldian uztarri berean lotuak ikusi baititut Stieg
Larssonen nobeletan edo El secreto de tus ojos filmean. Balirudike
genero indarkeria emakume bat brutalki akabatzea dela. Baina
datu batzuk jartzearren, Espainian, 2005ean, tratu txarren 82.750
salaketa jaso ziren; eta 2007an, genero indarkeriaren ondorioz, hil-
dako 57 emakume kontatu ziren. Zer pentsatua ematen duten
datuak, bien artean tarte galanta baitago. Argi dago feminizidioa
(emakumeen kontrako terrorismoa) eman arte, indarkeria sinboli-
ko izugarria eraikitzen eta legitimatzen dela gure gizartean. Eta
nago, literaturan nahiz zineman, indarkeria sinboliko hori salatzen
baino gehiago morboa sortzen dihardugula.

Bosh eta Ferrerek (2002), horrela definitu zuten indarkeria sin-
bolikoa: “Indarkeria tipo hau, boterea eskuetan duten taldeek
(gizonak, zuriak, aberatsak..) beste talde batzuk (emakumeak, bel-
tzak, pobreak...) menpean hartzeko diseinatzen dituzten estrate-
gietan oinarritzen da. Martxan jartzen dituzten modalitate kultu-
ralak, naturaltzat edota normaltzat hartzean gertatzen da
indarkeria sinbolikoa. Azkenean, indarkeria sinbolikoak zedarri-
tzen eta legitimatzen du feminizidioa. Beste modu batera esanda,
gizartean giza-ezberdintasunak modu naturalean ikustera ohitzen
gaituen indarkeriaz ari gara. Indarkeria tipo hau da, hain zuzen
ere, erresistentzia gutxiena eskaintzen duena”.

Faltan botatzen dut indarkeria tipo hori gure literaturan, eta
gehitxo irizten diot Lertxundik (2009) nahiz Frierak (2010) eskai-
ni digutenari. Oso ondo daude, baina izenburuak begiratzea bes-
terik ez dago sentsazionalismo puntu bat aurkitzeko. Aitziber
Etxeberriak (2003; 2007), Dorleta Urretabizkaiak (2006), Uxue
Alberdik (2009), Eider Rodriguezek (2008), Laura Mintegik
(1988), Xabier Montoiak (2008), edota Lertxundik berak (1985),
modu askoz ere isilagoan eta inplizituagoan iradokitako indarkeria
sinbolikoari estimazio handiagoa egiten diot. Juarez ez ezik, gene-
ro indarkeriaren lurraldea, arriskutsua da oso literaturan, zineman
nahiz bizitzan, eta ondo tratatzen ez badakigu Gureak egin du. n

Zureak egin du. Iñaki Friera. 
Susa. 137 orrialde. 16 euro.

Helduen literatura
Gema Lasarte

“Denbora luzez, entzumena lau trebetasun
nagusien, hots, mintzamenaren, entzumena-
ren, irakurmenaren eta idazmenaren Erraus-
kineren antzera tratatu izan da” esanez hasten
da John Flowerdew eta Lindsay Millerren
Entzumena bigarren hizkuntzan liburua. Egileen
ustez, komunikazio-gaitasunaren funtsezko
osagaia da entzumena ordea, eta beste trebe-

tasunen tratamendu bera
merezi du, batez ere, bizi
dugun globalizazio tes-
tuinguruan, ingelesak
betetzen duen rola kon-
tuan izanda. Horregatik,
lan honekin entzutezko

arloko teoria egune-
ratua eskaini gura
dute, egileen eredu
pedagogikoarekin
eta hainbat praktika-
ren kasu-azterkete-
kin konbinatuta.
HABEk eman du
argitara liburua. y

El euskera y sus dialectos.
Koldo Zuazo. 
Alberdania.
211 orrialde. 
21 euro.

Entzumena...
J. Flowerdew / 
L. Miller 
HABE.
309 orrialde. 7 euro.

Entzumena ez da
Errauskine

El euskera y sus dialectos du izenburua Koldo
Zuazok Alberdania argitaletxearen eskutik
publikatu duen saiakerak. Ezagunak dira
EHUko Dialektologia katedradunak euskal-
kien alorrean egindako lanak. Bai, behinik
behin, euskal irakurleen artean. Liburu honi
esker erdal irakurleari ere ezagunago egingo
zaizkio Zuazoren tesiak. Besteak beste, Zua-
zok uste du Erdi Aroan sortu zirela euskalkiak
eta ez direla erromatarrak Iberiar penintsulara
iritsi baino lehenagokoak. Gainera, liburuan
esaten duenez, fragmentazio dialektalaren une
garrantzitsuena XI. eta XII. mendeetan gerta-

tu zen, agian Iruñeko
Erresuman jazotako haus-
turaren eraginez. y

Zuazo euskalkiei buruz,
gaztelaniaz

Gureak egin du

kritika


