
Kontrakotzat jo ohi diren gauza asko uztartzen ditu txus garcía rapsoda  
eta poeta queer-ak: patxadaz mintzo da, eta pasioz. Umorez erantzuten die 

galderei, eta sakontasunez. Umiltasunez dihardu, eta lotsarik gabe.  
eta badu halako eragin bat entzuten ari zaionarengan: kazetari perfekzionistak, 

behinik behin, harekin hizketan hasi orduko ahaztu du urduri zegoela. 

testua: danele Sarriugarte mochales
Argazkiak: marisol ramirez / Foku

rapsoda zarela diozu. Zer dela-eta? 
Rapsodatzat dut nire burua, poeta-
tzat edo beste edozein gauzatzat baino 
lehen, zeren urte asko daramatzat tes-
tuak ozen irakurtzen, eta niretzat hori 
da rapsodia, testuak irakurtzea halako 
moduan non zuzenean iritsiko baitzaiz-
kio jendeari. Trobadoreen iturritik eda-
ten dut: trobadoreak plazara ateratzen 
ziren eta askotariko jendea topatzen zu-
ten hantxe –ez zen publiko literarioa–, 
eta mezu bat helarazten zuten modu 
atseginean, umorea erabiliz. 

idaztearen eta jendaurrean irakurtzearen 
artean bada alde bat: gorputza. Zuk hor-
txe ipintzen duzu, agerian. 
Gorputzaren iragazkia oso garrantzi-
tsua da niretzat, asko baliatzen ditut 
aurpegiko keinuak eta asko mugitzen 
naiz. Iruditzen zait, hala askoz modu po-

tenteagoan iristen dela mezua. Saiatzen 
naiz hitza gorpuzten, oihartzun bihur-
tzen eta bibrazio hori jendeari iritsa-
razten. Apur bat mistikoa dirudi baina 
errezitatzen ari naizenean arreta asko 
ematen diot jendearen energiari, gerta-
tzen diren gauzei: landu egiten ditut, eta 
txertatu. Errezitatzean ez naiz hutsean 
irakurtzen ari, aktiboki aditzen baizik. 

Eta ahotsa? 
Diotenez, onarpen-ariketa handia da 
norbere ahotsa kanpotik entzun eta 
gustuko izatea. Norbere burua zenbat 
eta landuago, orduan eta hobeto onar-
tzen omen dugu gure ahotsa. Nik neuk 
bide bat egin dut ahotsarekin. Ahots be-
rezi samarra daukat. Gorputz handi hau 
daukadanez, jendeak pentsatzen du ha-
lako ahots izugarri bat izango dudala, 
sakona, baina ez da hala. Bitasunarekin 

jolasten dut hor ere. Ondo gogoan dau-
kat, 12 urte nituela, amak ogia erostera 
bidali ninduela. Oso lotsatia naiz, eta 
garai hartan ahots are finagoa neukan. 
Erreparo handiz eskatu nuen ogia eta 

Txus garcía 
Tarragona (Katalunia), 1974

Ogibidez, hezitzaile sozio-kulturala; 
pasioz, komunikatzailea eta 
rapsoda. Hogei urtetik gora egin du 
jendaurrean testuak irakurtzen eta 
performanceak egiten, eta bi poema 
liburu argitaratu ditu: Poesía para niñas 
bien (Cangrejo Pistolero Ediciones, 
2011) eta Este torcido amor (Edicions 
Bellaterra, 2018). Denbora librean, 
gainera, tarot-saioak egiten ditu.  
Bere webgunea: txusgarcia.com

«Ez dut esanahi  
itxietan sinesten,  

ez tarotean ez bizitzan»
Txus García
Andre arraroa
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han zeuden tipo batzuek ederki egin zu-
ten barre nire lepotik. Irrigarri sentitu 
nintzen, umiliaturik, eta oso-oso gaizki. 
Erabaki nuen ez nuela sekula gehiago 
jendaurrean hitz egingo. Harik eta egun 
batean pentsatu nuen arte baietz, hasiko 
nintzela jendaurrean hitz egiten, etxean 
ozen irakurtzen nuen moduan, eta or-
dutik ibili naiz nire ahotsa lantzen, mai-
tatzen, mimoak egiten… Uste dut gauza 
asko egin dezakedala ahotsarekin. Lana-
bes bat da, balio dit jendea hunkitzeko, 
jendeari barre edo negar eginarazteko, 
eta gaur egun nire auto-estimuaren par-
te handi bat da. 

Zure bigarren poema liburua aurkezten 
zabiltza, eta hala deitu diozu aurkezpen 
birari: “Ama, begira zelako andre arra-
roa!”. Kanpotik esandakoa zeureganatu 
duzu?
Bide bat izan da. Hasieran, herriko bo-
llera nintzen, edo, hobeto esanda, herri-
ko tortillera. Joan naiz termino horiek 
neure egiten, zeren dibertigarria da eta 
babes eta mezu gisa balio dizute. On-
doren, hazi nintzen eta queer-aren zera 
hori iritsi zen, eta orduan queer nintzen, 
zeren guaiagoa zen eta ni neu nahiko 
ondo moldatzen bainaiz queertasunare-
kin, esentzia edo ideia gisa. Baina orain 
zahartu egin naiz, 44 urte ditut, eta hara, 
queer izatea ez datorkit hain ondo, jada-
nik ezin dut ilea edozein gisatan moztu 
[barreak]. 

Eta zuretzat zer da queer esentzia hori?
Niretzat queer da bizitzan nahi duzun 
hori egin eta horretaz gozatzeko eraba-
ki pertsonala. Erabateko zoriontasuna 
bilatzea hala forman nola edukian, eta 
guztiz eta funtsean zu zeu izatea den-
bora guztian, zure bitxikeria guztiekin. 
Horregatik, eta aurreko galderari tiraka, 
orain, zahartu naizen honetan, andre 
arraro bat naiz: ez haragi, ez arrain, ez 
guztiz kontrakoa; maskulinoa, femeni-
noa, edo biak batera. Gaur, andre arra-
roaren etiketa hori sentitzen dut ger-
tuen. Bihar, auskalo. 

Aurrekoa baino intimoagoa omen da bi-
garren poema sorta. 
Orain dela zazpi urte idatzi nuen lehen 
liburua, eta beti esaten dudan moduan, 
bizitza zazpi urteko zikloz osaturik 
dago. Zazpi urteotan gauza potente asko 
gertatu zaizkit: bi aldiz ezkondu naiz, 
eta birritan banatu, krisiak zuzenean 
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eragin dit, bankuak etxea kendu zidan, 
lanik gabe geratu nintzen, kalean, jen-
deak hartu nau… Horrek guztiak eragin 
dio bigarren liburu honi. Baina liburuak 
ez zaitu lur jota uzten, nik beti sartzen 
dut umore-izpi bat, kontrapuntu bat. Bi-
zitzak ere halako printzak ematen baiti-
tu, emozio ilunagoetan nabigatzeko. 

Arbasoak ekarri dituzu gogora hainbat 
poematan. 
Jaso dudana omentzeko ariketa egin 
dut. Bat-batean uzten diozu izan zaren 
eta eman dizuten horrekin guztiarekin 
borrokatzeari, konturatzen zara ari za-
rela amaren edo aitaren jarrerak har-
tzen. Eta orduan erabakitzen duzu horri 
ukorik ez egitea, hori txertatzea zugan 
eta eskerrak ematea, zeren badaude 
gauza batzuk oinordean hartu ditugu-
nak, erabilgarriak eta onak eta prak-
tikoak, nahiz eta muzin egiten diegun, 
batez ere gazteagoak garenean. Beraz 
hori egin dut, halako zuhaitz genealogi-
ko bat, baina poemen bitartez, eta azke-
nean gurasoak askatu ditut erantzuki-
zun guztiaz. Zama bat daukat, ez dudana 
nirekin eraman nahi, eta hor utzi dut, 
dagoen tokian; baina nire bizitza nigan-
dik hasten da. Eta balio izan dit gauza 
positiboak berreskuratzeko. 

Zer berreskuratu duzu? 
Bada, batez ere, bizitzeko eta miseriatik 
ihes egiteko borondatea eta gogoa. Nire 
familian ez da izan bankaririk edo bule-
garirik: lurreko eta itsasoko jendea izan 
dira denak, langileak. Are, neu izan naiz 
unibertsitatera joan den lehena. Badakit 
zer den lan egitea eta sufritzea, ezagu-
tzen dut bizitzako miseria, eta horre-
gatik nago eskertuta, arbasoek tresnak 
eman dizkidatelako lurrari eta gizatasu-
nari loturik jarraitzeko. 

idatzi eta performatzeaz gainera, taroto-
logoa zara. Betiko aurreiritzietatik aparte 
tarota apenas ezagutzen duen batekin ari 
zara hizketan. Zer da tarota?
Tarota dira paper txiki batzuk, marrazki 
txiki batzuekin. Eta kito. Kasu honetan, 
karta-sorta bat da. Nik Marseillako taro-
ta erabiltzen dut, jatorrizkoa, sinpleena. 
Erdi Arotik dator eta garai horretako 
iruditegia baliatzen du. 22 karta ditu, 
eta karta bakoitzak badu bere esanahia, 
hala ere, nik ez dut esanahi itxietan si-
nesten, ez tarotean ez bizitzan, beraz 
aurrean daukadan pertsonaren arabe-

rakoa izaten da. Labur esanda, tarota 
tresna bat da. 

Zertarako balio du? 
Tarot-saioetan kafe bat hartzen dut niga-
na jo duen horrekin. Beraz, elkarrizketa 
bat da, eta nik tarota erabiltzen dut per-
tsona hori bizitzen ari dena argitzeko. 
Ez naiz igarlea, ez mediuma ez halako 
ezer. Nik lagun egiten diot pertsona ho-
rri bere prozesuan. Batzuetan badira ko-
rapiloak gure bizitzan, eta nik laguntzen 
diot pertsona horri hariari tira egin die-
zaion, batzuetan zaila baita gauzak ikus-
tea norbera barruan dagoenean. Ni kan-
poan kokatzen naiz, tresna batekin, eta 
tresna horri esker, ez dakit zehazki nola, 
eta ez zait axola, baina tresna horri esker 
pertsonak bat-batean argi asko ikusten 
ditu gauzak. Nik ez dut ezer epaitzen eta 
ez dut inongo aholkurik ematen. 

demagun banoala zuregana tarota egi-
tera. Zer egin behar dut, nire egoera azal-
du? 
Ez, ez zait interesatzen zuk zure ikus-
puntua kontatzea, ez datu asko ema-
tea ere. Galdera zehatz bat egin behar 
didazu. Oso garrantzitsua da hori: gal-
dera pentsatu behar duzunez, arazoa 
zertan datzan zehaztuko duzu, eta hori 
oso lagungarria da. Galdera egin ostean, 
hiru karta botako dizkizut. Begiratu-
ko ditut kartak, begiratuko dizut zuri, 
eta hizketan hasiko naiz, baina aktiboki 
entzunez. Hiru karta horiek halako his-
toria bat osatuko dute, eta ni kontalaria 
naizenez, bada hiru marrazki horiekin 
harilkatuko dut kontakizun bat, eta ez 
dakit nola, baina kontu interesgarriak 
aterako dira eta zuk argi ikusiko ditu-
zu zenbait gauza. Nirekin tarota egiten 
dutenak zoriontsu ateratzen dira beti 
saiotik, eta etxeko lanekin. 

Salatu duzu patriarkatuaren eragina su-
matzen dela tarotean ere. 
Gizarteak, oro har, badu halako premia 
bat jendea sailkatzeko eta etiketak ipin-
tzeko, eta horrek denak ez dio inola-
ko mesederik egiten igartzeko arteei. 
Igartzeko arteak oso zaharrak dira, giza-
kiok bezainbeste. Izan ere gizakiok ezin 
izan dugu sekula bizi soilik genekiena 
jakinda, beti nahi izan dugu ikertu eta 
gehiago jakin, aurrea hartu gertatuko 
zitzaizkigun gauzei, beldurragatik. Bi-
blian bertan etengabe agertzen da hori. 
Kontua zer da, bada pertsona askok ete-
kina atera diotela gizakion premia eta 
beldur horri, eta guztiz hutsaldu dutela 
igartzeko arteek izan behar luketena. 
Nire ikuspegitik tarota beste hori da, 
pertsona bati lagun egiten diozun une 
intimo hori: pertsona horrekin kafea 
hartu eta pertsona horri lagundu bere 
kabuz –bere kabuz!– argitu eta erabaki 
dezan ea zer egin nahi duen.
 Orduan, heteropatriarkatuaren era-
ginari helduta, bi kontu daude: batetik, 
erabiltzaile moduan, tarota egiten dizu-
tenean, emakumea bazara eta harreman 
bat agertzen bazaizu, beti ondoriozta-
tzen dute gizonekin dituzula harrema-
nak, aurrez ezer galdetu gabe. Hasie-
ratik bertatik ondorioztatzen badute 
ez zaren zerbait zarela, nola demontre 
komunikatuko zarete? Bestetik, badiru-
di tarotologoak bi eratakoak bakarrik 
izan daitezkeela, bestela ez omen dira 
sinesgarriak: ilea harro-harro egindako 
emakume guztiz normatiboak edo seku-
lako luma daukaten maritxuak. 

tarot erabiltzaileen inguruan ere bada 
aurreiritzirik. 
Tarot erabiltzaileak emakumeak dira 
batez ere, zeren emakumeek beti bilatu 
behar izan dituzte beren espazio pro-
pioak aditzeko eta adituak izateko. Eta, 
horretarako, tarotak espazio ederra 
eskaintzen du, bere garaian Elizak es-
kaintzen zuen moduan. Gainera, taro-
tean, azaldu eta aditzeaz gainera, jakin 
dezakezu zer gertatuko den, eta apai-
zak ez dizu halakorik emango. Eta ta-
rotean inork ez dizu aginduko ez dakit 
zenbat aitagure erreza ditzazun zure 
bekatuak garbitzeko. Oso toki egokia 
da barrenak husteko, batez ere isola-
turik dauden emakumeentzat. Beraz, 
iruditzen zait tarota mespretxatzen 
duen jendeak ikuspegi klasista duela, 
eta ez batere errealista. Halako espa-

 » “Zazpi urteotan gauza 
potente asko gertatu 
zaizkit: bi aldiz ezkondu 
naiz, eta birritan banatu, 
bankuak etxea kendu 
zidan, lanik gabe geratu 
nintzen, kalean, jendeak 
hartu nau…”
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zioak mantendu 
behar dira, pre-
miazkoak dira. 

Lanbidez, hezi-
tzailea zara. 
B a i .  L a u  u r t e 
egin  ditut  Ge-
neral i tat -aren 
proiektu batean 
l a n e a n .  X a r xa 
Omnia du izena: 
herritarrak in-
terneten sartze-
ko doako guneak 
dira. Jendea joan 
daiteke bertara 
eta IKTei buruz-
ko  o i n a r r i z ko 
gauzak ikasi. Ni 
B a r t z e l o n a k o 
Gracia  auzoan 
nabil: horixe da Bartzelonako bertako 
ijitoen komunitatea biltzen duen gune 
nagusietako bat, eta beraz, Kataluniako 
Ijitoen Elkarteen Federazioak kudea-
tzen du nire lantokia. Haiek dira nire 
bigarren nagusia, nolabait esatearren, 
baina niretzat, haiek dira lehenak eta 
garrantzitsuenak, haiekin egiten bai-
tut lan. 

Zer ikasi duzu lau urteotan? 
Ni hara iritsi nintzen salbatzaile ba-
nintz moduan, nire pribilegio guztie-
kin, eta Generalitatak aurkeztu zidan 
hura guztia, antolatzeko asmoz: taile-
rrak egin, jarduerak prestatu… Dena 
oso polita. Baina hara iritsi eta errea-
litatearekin egin nuen topo. Sekulako 
kolpea izan zen. Hasteko, han ez nin-
duen inork behar, jakina, eta ez nin-
duen inork nahi. Zaila izan zen. Lurrera 

jaitsi behar izan 
nuen,  berriro , 
eta begiratu, eta 
aditu, eta isildu. 
Hori guztia oso 
garrantzitsua da, 
eta horixe egin 
nuen. Nire pribi-
legioak albo ba-
tera utzi eta hu-
tsetik abiatu. Eta 
egon. Horixe da 
gakoa. Asko ikasi 
dut: nire buruaz 
i k a s i  d u t ,  e t a 
ari naiz ikasten 
erne egoten, adi-
tzen,  tokatzen 
ez zaidan tokie-
tan muturrik ez 
sartzen, nirea ez 
den hizkuntzan 

ez hitz egiten, haien ohiturak ez har-
tzen –ni ez bainaiz ijitoa–, eta beste 
hainbat gauza. Orain ondo nago, pozik, 
inguruarekin harmonian nago. Nire es-
pazioa daukat, jendea nahieran sar eta 
irten daiteke, eta uste dut garaipen bat 
dela hori. 

Alegia, norbera bezalakoa den jendea-
rekin elkar bizitzea ez dela jende horren 
izaeraz jabetu nahia. 
Ez horixe. Niretzat hauxe da inportan-
teena: orain badudala zeregin bat ko-
munitatean, erabilgarria naizela. Nire 
lana da atea zabalik edukitzea eta iris-
ten zaizkidan eskaerak jaso eta erantzu-
tea, edozein izanik ere: eskabideak bete, 
familia baten arazo jakin bat entzun, 
medikutan hitzordua eskatu… Behar 
adina gauza. Horixe da nire betekizuna, 
eta ase egiten nau, gainera. n

Azken hitza:  
sare afektiboa

Askotariko tokitan aritu da txus 
garcía errezitatzen: autobusetan, 
metro-geltokietan, tabernetan… 
baina zelakoa behar du toki batek, 
han gustura errezita dezan? “Sare 

afektibo bat. zahartu ahala gero eta 
garrantzi handiagoa ematen diot 
horri. behar dut euskarri bat eta 

maitasun polita emango didaten 
pertsonak. haiek nahi izatea ni 
han egon nadin. garrantzitsua 
da hori, oholtza ederrak edo 

argi txundigarriak baino askoz 
garrantzitsuagoa. Filtro hori 

erabiltzen dut aurrena”. 

Soziolinguistika aldizkaria
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA ETA GLOTOPOLITIKA ALDIZKARIA

BAT 107 Idurre Eskisabel > Euskaraz bizitzeko diskurtsoak eta bizipenak.
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