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Ofendiditos: Sobre la criminalización 
de la protesta liburua aurkeztera 
etorri zara donostiara. nolatan sortu 
zitzaizun gaiaz idazteko gogoa?
Anagramako editore Silvia Sesék niga-
na jo zuen, eta galdetu zidan ea gairen 
baten inguruan idatzi nahi nuen. Nuevos 
cuadernos Anagrama bilduman argita-
ratu dut liburutxoa, eta formatu horrek 
bidea eman zidan gauza motz bat idazte-
ko, gaurkotasuneko gai baten inguruan. 
Interesatzen zitzaidan halako zerbait egi-
tea, ez puri-purian dagoen zerbaiten in-
guruan, baina bai gutxienez gertatzen ari 
diren gauzez pentsatzea. Hasieran, puri-
tanismoa zen ardatz nagusia. Niri asko 
interesatu zait, betidanik, Ameriketako 
Estatu Batuen historia, XVII. mendetik 
aurrera, nola sortu zen han nazioaren 

kontzeptua, eta hori estu loturik dago pu-
ritanoekin, beraz hortik ekin nion. Gero, 
baina, ikuspegia zabaldu nuen, eta azke-
nean beste kontu batzuk ere bildu ditut, 
hala nola mintzearen gaia eta Espainiako 
komunikabideen egoera. 

Eta nolatan zabaldu zenuen ikuspegia? 
Iritzi zutabe eta iritzi artikulu asko ira-
kurri nituen eta ikusi nuen nola ari ziren 
AEBetako eremu ultra-kontserbadoree-
tako jarrera eta iritzi-joera asko Espai-
nian inongo galbaherik gabe txertatzen, 
eta nola ari ziren sartzen, gainera, au-
rrerakoiagotzat edo behintzat zentro-
kotzat jotzen ziren esparruetan, erreak-
zionariotzat jotzen ez diren eremuetan, 
alegia. Halako batean konturatu nintzen 
lexikoak lotzen zituela bi hariak. 

Hain zuzen ere, hiru kontzepturen ge-
nealogia aztertu duzu liburuan: erraz 
mintzen dena (ofendiditos), neopurita-
nismoa eta zuzentasun politikoa. noiz 
sortu ziren, zein testuingurutan? 
Zuzentasun politikoa terminoa 90eko ha-
markadan sortu zen, prentsan idatzita-
ko artikulu batetik. Kazetari bat Berkeley 
unibertsitatera joan zen, han egin baitzi-
tuen ikasketak, eta konturatu zen bere 
garaiaz geroztik giroa aldatua zela, eta 
ordura arte unibertsitatetik kanpo egon-
dako gaiak lantzen ari zirela ikasleak, hala 
nola ekologia, birziklapena, arrazializa-
zioa eta abar. Kazetariak artikulu batean 
azaldu zuen hori guztia eta PC deitu zion: 
Political Correctness. Horri tiraka, hamai-
ka artikulu argitaratu ziren, eta zuzenta-
sun politikoa zentsurarekin lotu zuten. 

lucía lijtmaer
arinean sakon

   DAnele sARRIUgARTe mOChAles       DAnI blAnCO

sAre soziAletAn, 
HAusnArtu ordez, 

etengAbe posizionAtu 
beHArrA dAgo

Lucía Lijtmaerrek patxadaz eta umorez erantzuten ditu galderak. 
Hala egin zuen Ofendiditos liburuaren aurkezpenean, donostian, 

San Telmo museoan, eta hala egin du biharamunean Egiako 
Los Riojanos tabernan. mugimendu sozialen indarraldiak erantzun 

erreakzionarioa piztu duela uste du. 
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bartzelonan hazi zen eta Ma-
drilen bizi da. idazlea eta kultur 
kritikaria. Lau liburu argitara-
tu ditu: Quiero los secretos del 
Pentágono y los quiero ahora 
(Capitán swing, 2015) Casi nada 
que ponerte (Libros del Lince, 
2016), Yo también soy una chi-
ca lista (destino, 2017) eta Los 
ofendiditos (Anagrama, 2019). 
horrez gainera, público tven 
D eforme S emanal  programa 
aurkezten du isa Calderónekin 
batera, eta azken bost urteetan 
Princesas y Darthvaders umore 
jaialdia antolatu du Madrilgo La 
Casa Encendida gunean.

Artikulugile horiek denak lotuta zeuden 
fundazio neoliberalekin; Dinero oscuro li-
buruan bikain kontatzen da prozesu hori 
[Dark money, Jane Mayer], nola sortu zen 
sistema ideologiko oso bat, pentsamen-
du-sistema oso bat, ezker intelektualari 
kontra egiteko. Zuzentasun politikoa da 
horretarako baliatu zen kontzeptuetako 
bat. Neopuritanismoa ere berdin, 80ko 
hamarkadan hasi ziren hura erabiltzen, 
mugimendu feministako zenbait sekto-
reren aurka, bigarren eta hirugarren ola-
tuen kontra, eta gaur egun inongo haus-
narketarik gabe hartu dira bi kontzeptuak 
Espainian. 

Eta erraz mintzen denaren kontu 
hori? 
AEBetatik dator hori ere. Snowflake ter-
minoaren kalko bat da. 90eko hamarka-
dan sortu zen, baina orain Trump jabe-
tu da hartaz. Kontzeptu horren jatorria 
zera da: badela belaunaldi bat sinesten 
duena pertsona guztiak direla bereziak 
eta bakarrak, elur malutak bezalaxe. 
Gaur egun, Trumpek denetarako erabil-
tzen du, demokratak, ezkerrekoak, eta, 
egiaz, haren kontra dauden guztiak kri-
tikatzeko.

nolakoa da erraz mintzen 
dena? 
Pantomima Full taldeak 
egindako esketx ba-
tean oinarritu naiz, 
ederki islatzen bai-
tu figura horri bu-
ruz gailentzen diren 
klixeak: sarean baino 
ez du protestatzen, ka-
lean inoiz ez; mintzen 
duen guztiari buruz ke-
xatzen da, eta ez daukanez 
umorerik, denarekin mintzen da. 
Bestalde, maskulinitate berriekin lotuta 
dago, baina pose hutsa da, ondo gera-
tzeko baino ez du egiten, ez benetako 
hausnarketarik egin duelako bere gene-
ro pribilegioen inguruan. 

Jatorriz AEbetan sortutako 
kontzeptuak Espainiako iritzi 
zutabeetan barra-barra hedatu direla 
diozu, zergatik orain? 
Nire iritzia emango dizut. Uste dut M-15 
mugimenduaren eta gizarte mugimendu 
berrien aurkako erreakzioa dela, eta poli-
tikara iritsi baino lehen iritzigintzan gara-
tu dela. Feminismoen aurkako erreakzioa 
ere bada. Badago halako mezu bat: “Bai, 
gauza hauek guztiak oso ondo daude, bai-

na ez gaitezen pasa”. Nire ustez, pribile-
gio-espazio bati eustea da halako erreak-
zioen helburua, eta esango nuke 2017 eta 
2018 urteen artean mamitu dela, hain 
justu ere urte horietan emakumeak ma-
san eta nahiko modu ikusgarrian atera 
direlako kalera, eta mugimendu feminis-
tak sarean antolatzen hasi direlako, mu-
gimenduen egiturak eurak gaindituz, eta 
horrek guztiak erantzun bat sortu du. 

Hel diezaiogun orain puritanismoari. 
Jokaera sexualarekin lotzen da batez 
ere kontzeptu hori, baina jatorrizko 
puritanoak ez omen ziren hain itxiak 
alderdi horretan, ezta?
Bai, horren berri izan nuenean txundi-
tuta geratu nintzen eta horregatik sartu 
nuen liburuan. Puritanoen harira, gure 
garaira iritsi da nolabaiteko moral se-
xual zorrotz bat, baina egiaz, puritanoen 
kolonia berrietan, gerora New Hampshi-
re edo Connecticut bihurtu diren ho-
rietan, sexuari loturiko gozamena asko 
baloratzen zen. Irizpide batzuk gorde 
behar ziren, jakina –fideltasuna, ezkon-
du arte sexurik ez izatea eta abar–, baina 
sexua bera ez zegoen hain lotuta erru-

duntasunarekin, ez behintzat erlijio 
katolikoan bezainbeste. Adi-

bidez, kolonia puritanoe-
tako bizimodu egokiari 

buruzko idatzietan ai-
patzen da ezkontideek 
sarri eduki behar di-
tuztela sexu-harre-
manak, bizimodu on 
bat izateko baldintza 
bezala. 

Gaur egun feministen 
aurka erabiltzen da 

puritano hertsiaren 
kontzeptu hori, ezta?

Bai, zentsuratzailetzat jotzen duten eta 
ustez besteren bizitza pribatua arautu 
nahian dabilen feminismo baten aurka 
erabiltzen da. Gaur egun, prentsan eta 
komunikabideetan, artikulugile multzo 
batek kontzeptu horri heldu dio, eta pu-
ritano deitzen die hainbat feministari. 
Iritzigile horiek iradokitzen dutenaren 
arabera, badirudi badagoela emakume 
masa handi bat eremu publikoko eta pri-
batuko morala ezartzen. Ez da hala, jaki-
na, baina uste dut irudi hori tinko sortu 
dela, eztabaida guztietan ateratzen dela 
eta suntsiezina dirudi. Halako alerta 
orokor bat sortu da, badela puritanismo 
feminista bat. Guztiz interesatua irudi-
tzen zait, eta ez da batere errealista. 

lucía 
lijtmaer
buenos aires, argentina, 1977

Izugarria iruditzen zait 
kide emakume batek txio 

bat ipintzen duenean, nolako 
gauzak esaten dizkioten. Oso 

gizarte gaixo eta izugarri 
misoginoaren seinale da 

hori guztia”
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Azken hitza
SAlbuESpEnA lEGE

“Azkenaldian nagusitu diren iri-
tzi korronteetan, anekdota bat 
hartzen da, eta osotasun gisa eta 
gauza orokor moduan aurkez-
ten. Aktibista beganoen bideoa-
rekin [Almas veganas taldeak 
oilo-etxalde handietako tratu 
txarrak salatu dituzte] horixe 
gertatu dela iruditzen zait. Kasu 
guztiz anekdotikoa hartu dute, 
eta aitzakia gisa erabiliz, teoria 
edo mugimendu oso bat kriti-
katzen dute, informatu gabe edo 
informazio interesatua emanez, 
gainera. Eta hainbat gairekin 
egiten dute hori: feminismoare-
kin, bestelako identitateekin…”.

zer egin daiteke irudi horri kontra 
egiteko?
Erantzuteko espazioak behar dira, jaki-
na, eta jendea informatu behar da. Oso 
zurrunbilo konplikatua da, eta nire ustez 
sare sozialek zerikusi handia dute. Sare 
sozialetan etengabe ari zara edukia sar-
tzen, zure buruari buruzko formularioak 
betetzen. Egunero-egunero adierazten 
dugu zer pentsatzen dugun gauza bakoi-
tzari buruz. Hausnartu ordez, etengabe 
posizionatu beharra dago, eta hori ez da 
batere interesgarria. Ez dago tokirik ar-
gudio edo arrazoiketa solidoagoak egite-
ko. Ni saiatzen naiz, ahal dudan heinean, 
halakoei ihes egiten, ez baitut uste inori 
onik egiten diotenik.

usteen beste aldean, datuak daude. 
liburuan labur-laburrean aipatu duzu 
Pikara Magazine hedabideko kideek 
eta laia Serra abokatuak egindako 
ikerketa, non aztertzen dituzten 
eremu publikoan ari diren emakume 
kazetariek jasotzen dituzten irainak 
eta jazarpena. zeuk baduzu alderdi 
publikoa, nola bizi izan dituzu 
halakoak?
Denok izan ditugu arazoak. Nik ez dut 
arazo asko izan, ez dakit zergatik zehazki, 
baina esango nuke alde handia dagoela 

telebistan agertu ala ez. Ni ez naiz tele-
bistan agertzen, beraz ez dut halako ja-
zarpenik bizi izan. Arazoak izan ditut mo-
mentu jakin batzuetan, artikulu konkretu 
batzuen h arira, eta oso desatsegina da. 
Elkarrizketetan feminismoari buruz hitz 
egiten dudan aldiro bostehun komen-
tario uzten dizkidate, baina ez ditut ira-
kurtzen, nire burua babesten dut, ez bai-
tut minik hartzeko inongo interesik. Nire 
adiskide askok jasan dute halako jazarpe-
na, eta ezinezkoa da horrek psikologikoki 
ez eragitea. Uste dut gizartearen ardura 
dela emakumeek halakorik pairatu behar 
ez izatea. Komunikabideetan idazten du-
ten edo jendaurrean hitz egiten duten 
gizonei halakorik suertatuko balitzaie, 
ezingo lukete sinetsi. Niri izugarria iru-
ditzen zait, kide emakume batek txio bat 
ipintzen duenean, nolako gauzak esaten 
dizkioten: pistolen argazkiak erakusten 
dizkiete, beren seme-alabak aipatzen… 
Oso gizarte gaixo eta izugarri misoginoa-
ren seinale da hori guztia, eta jendea lo-
tsarazi behar luke. 

mirestekoa da, hala eta guztiz ere, 
emakumeek idazten jarraitzea. 
Bai, benetan. Berriro diot, nik uste dut ha-
lakoek eragina dutela, eta sarritan, ezer 
idatzi edo esan aurretik, baldin badakizu 
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esango duzun horrek erantzuna edo ezta-
baida sortuko duela, kontu psikologikoak 
azaleratzen dira: antsietatea, beldurra… 
Oso ausarta iruditzen zait kideek nola jar-
tzen duten egunero gorputza eta aurpegia. 

Gaiz beste egingo dugu. laugarren 
liburua duzu hauxe, eta arreta eman 
dit oso gai ezberdinak garatu dituzula 
guztietan. 
Liburuak ezberdinak dira, bai, baina ba-
dute gauza bat antzekoa: ahotsa. Nola-
bait ere lehen pertsonan idatzita daude 
denak. Lehenengoa, Pentagonoko sekre-
tuei buruzko saiakera [Quiero los secretos 
del Pentágono y los quiero ahora, (Penta-
gonoko sekretuak nahi ditut, eta orain)] 
adibidez, Deep Web [Internet Ezkutua] 
delakoari buruzko kronika laburra da. Ko-
munikabideak oso modu fetitxistan min-
tzatzen dira internetekin zerikusia duen 
guztiaz –dena da surfeatzea, sarea…–, eta 
baziren online aktibismoko kasu batzuk 
bereziki interesatzen zitzaizkidanak. Li-
buruan hori jorratu nuen batez ere. 

bigarrena, Casi nada que ponerte 
(janzteko ia ezer ere ez) lotuago dago 
zure historiarekin, ezta? 
Liburu hori luzaroan landu nuen. Alde 

batetik, Argentinako bi gizonen historia 
da, modaren munduan zebiltzanak: 60ko 
hamarkadan abiatzen da historia, eta Co-
rralito-aren garaian amaitzen. Nik ezagu-
tu nituen, eta historia bera asko interesa-
tzen zitzaidan. Erreportaje erara landu 
nezakeen gaia, hirugarren pertsonan, bai-
na gero konturatu nintzen, nik haiek eza-
gutzen nituenez, ezinezkoa zela kanpotik 
lantzea, eta gainera historia horrek zeri-
kusia du nire gurasoen emigrazioarekin. 

Gurasoak erbesteratuak dira. 
Bai, ni Argentinan jaio nintzen, baina 
jaio eta sei hilabetera joan ginen Bar-
tzelonara, diktadura militarretik ihesi. 
Asko interesatzen zait erbestearen eta 
migrazioaren kontua, zer dakarren beste 
herrialde batean bizi eta hazteak, nola-
ko ahozko kontakizunak sortzen diren, 
familiari berari zer gertatzen zaion, zer
-nolako familiarekin hazten zaren, adis-
kideak nola bilakatzen diren senide… 

Yo también soy una chica lista (ni ere 
neska argia naiz) argitaratu zenuen 
gero, zuzenean feminismoa lantzen 
duen liburua.  
Bai, saiakera pop bat da, umoretik egina, 
batetik feminismoa hurbilarazteko eta 

bestetik pop kulturan hori guztia nola is-
latzen den aztertzeko, asko interesatzen 
baitzait. Cheerleader-ak, influencer-ak… 
hori guztia arakatu nahi nuen. Marc Giró 
lagunak esaten duen moduan, nahi nuke 
Instagrameko influencer-ek hogei urte 
barru bertan jarraitzea, eta ikustea zer 
gertatu zaien, nola aldatu diren –ala ez–. 
Gai interesgarria da hori, zer gertatzen 
den lengoaia eta posizio horiekin. 

Arintasuna aldarri? 
Badirudi gauza grabeak baino ez direla 
garrantzitsuak. Liburuetik kanpo joan-
da, adibidez, baloratzen diren aktoreak 
beti dira aktore dramatikoak, arte dra-
matikoa da benetan garrantzitsua, bai-
na badira komedia egiten duten antzez-
le izugarri onak, eta badirudi bigarren 
mailako artea dela. Uste dut sailkapen 
horiek hautsi behar ditugula. Tonua gra-
bea ez izateak ez du esan nahi esaten 
diren gauzak interesgarriak ez direnik. 
Eta umorearekin berdin: badirudi gau-
zak umorez esanez gero, esandakoaren 
garrantzia menosten dela, baina maiz, 
umorea arma da, ez dagozkizun espa-
zioetan sartu ahal izateko arma. Oso 
tresna garrantzitsua iruditzen zait, ez 
dugu bazterrean utzi behar. 


