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Ama
guaraniak
zelaira
Umeak hazi, etxeko lanak egin, soroan jardun eta merkatura saltzera joan ostean, futbolean entrenatu eta jokatzeko indarra izaten dute. DANIEL BURGUI

Boliviako emakume guaraniek ume asko hazten dituzte; gehienetan, senarrik
gabe. Hala ere, oraindik badute kemen nahikorik futbol taldeak antolatu,
igandeetan partidak jokatu eta baloiarekin iraultza sozial bat bultzatzeko.
Ander Izagirre Camiri (Bolivia)
rundaiti eta Boyuibe
taldeen arteko partida atzeratu egin da:
Susana, jokalarietako bat, titia ematen
ari zaio umeari, eta beste futbolari guztiak zain dauzka. Amaitu
duenean, haurra lagun baten besoetan utzi, zelaira korrika sartu
eta arearen ertzean kokatu da.
Susanak, baloi bakar bat ere pasatzen utziko ez duen emakume
guarani sendoak, 25 urte eta sei
seme-alaba dauzka.
Partidaren hasiera berriz atzeratu dute, ordea: norbaitek esan
du futbolarietako hiru haurdun
daudela eta ez luketela jokatu behar. Taldeak berrantolatu dituzte. 35 edo 40 urteko bi andre gizenek kamiseta jantzi eta haurdu-
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nak ordezkatu dituzte. Bere umetxoari bularra ematen ari zen beste 16 urteko neska argal bat ere
presaka zelairatu da.
Epaileak baloia zelai erdian jarri du azkenik, ardi kakek estaltzen duten lurrezko zabalgunean,
eta partida horiek sustatzen dituen Margoth Segoviaren inguruan bildu dira jokalari guztiak:
«Lagunok, kirolaz gozatzeko elkartu gara», dio Segoviak. «Kontua ez da nola edo hala irabaztea,
gure artean adiskidetasunari,
errespetuari eta elkartasunari
eustea baizik. Guztiok ondo dakizkizuen kontuez ahazteko egiten dugu kirola».

Futbolaren iraultza
Eurek ondo dakitena: bost edo sei
ume, batzuetan bederatzi edo hamar, adobezko etxolatan pilatuta

urik eta argindarrik gabe, goseak
eta gaitzek inguratuta. Etxetik
ospa egiten duten senarrak. Edo
mozkortuta itzultzen direnak,
oihuka eta kolpeka. Atsedenik
gabeko lana, haurrak zaindu,
arropak garbitu, josi, janaria
prestatu, arto pixka bat landatu,
zerriren bat eta oilo batzuk hazi,
hirira irten kalean enpanada batzuk saldu edo etxeak garbitzeko.
Eta gauez, futbola.
«Astean bitan edo hirutan entrenatzen diren emakume hauek
meritu itzela dute», dio Segoviak.
«Lehertuta etortzen dira egunaren amaieran, baina futbola kirola baino askoz gehiago da eurentzat: askatasun unea, lagunekin
elkartzeko aukera, bizimodu
hain gogorrak pixka batean ahazteko irtenbidea. Gizarte guarania
oso matxista da. Emakumeek ez

dute bizitza propiorik, senarrak
uzten diena bakarrik egiten dute,
baina, pixkanaka, euren espazioak konkistatzen joan dira».
Bi urte eskasetan futbolak
iraultza sozial bat bultzatu du
Chaco eskualde honetan: «Hasieran gizon askok ez zieten emakumeei jokatzen uzten. Barregarria
iruditzen zitzaien, lotsagarria.
Emaztea futbolean! Neska askok
jipoiak jaso zituzten etxean,
entrenamenduetara etortzeagatik. Baina gizonak pixkanaka
ohitzen joan dira, eta gero eta
gehiago datoz partidak ikustera.
Aurreko urtean, igande batez,
konturatu nintzen gauzak aldatzen ari ginela: jokalarietako
batek haurra senarraren besoetan utzi zuen eta zelaira jokatzera
sartu zen. Iraultza hutsa: gizona
haurra zaintzen, emakumeak

jokatzen zuen bitartean! Ezin
nuen sinetsi».
Badago gizonik Urundaiti-Boyuibe partida ikusten, baina
urrun samar, taldetxotan bilduta,
zuhaitzen gerizpean. Zelaiaren alboko lerroan iskanbila egiten ari
direnak emakumeak dira: epaileari zuzendutako oihu unibertsalak, baina modu gozoan, jokalari
gazteen aurrean baloia azkar gal-

‘‘

Futbola garrantzitsua
da; pertsona bezala
garatzen eta hazten
laguntzen digu»
INOCENCIA
Boyuibeko futbol jokalaria

tzen duten zaharrenen aurkako
txantxak eta algara sismikoak
Urundaitiko eskuin hegaleko futbolaria bere taldekideen pase txarrengatik kexatzen denean.
Ez da erraza zelaiko zulo eta
konkorren artean baloia gidatzea, eta, horregatik, Urundaitiko

2011ko apirilaren 17a • Igandea

Bolivia 09
irabazten. Baina Yobinka Guzman atezainak lan asko egin behar izan du: «Atzeko aldean indar
handiagoa behar dugu, baloi asko
jaurti dizkigute atera». Yobinkak
29 urte ditu, lau seme-alaba eta
etxean hartu duen iloba bat. Goizeko seietan jaikitzen da egunero,
2 urteko umeari esnea eman, besteentzako gosaria prestatu eta lanera irteteko: haurtzaina da Pueblo Nuevo herrixka guaraniko eskola txiki batean. Eguerditan
etxera itzuli, bazkaria egin eta
seme-alabak eskolara joateko
prestatzen ditu. Arratsaldea arropak garbitzen eta etxea txukuntzen ematen du normalean. Eta
gauez entrenamenduetara joaten
da, astean bitan: «Hilda banengo
bezala egiten dut lo», esaten du
barrez. «Baina gogor prestatu behar dugu, Europara joateko».

Haurrari bularra emateko, eten egiten dute futbol partida. DANIEL BURGUI

Donostiara begira

neskek pase luzeak bidaltzen dizkiete airetik bi aurrelari azkarrei.
«Hasieran baloiari ostikoa eman
eta denak atzetik joaten ziren, ardiak bezala, baita atezainak ere»,
dio Carlos entrenatzaileak.
Orain, jokalariek badakite zelaia
banatzen eta lekuari eusten. Carlosek azalpenak eten ditu epaileari aldaketa bat eskatzeko. Ez, ez
da 4-4-2 sistema egokitzeko erabaki taktiko bat: ume bat negar bizian ari da, eta amak zelaia utzi
behar du, bularra emateko.
Baina ez dago modurik umea
lasaitzeko. «Hainbeste korrika
egin eta gero, titia bero-bero daukat, eta ez du hartu nahi», dio
amak. Eta oihuka hasi da, laguntza eske: «Lagunok, mesedez, zeinek dauka titi hotz bat?». Ikusleak barrez lehertu dira, baita area
barruan samalda batean baloia
lehiatzen ari diren jokalariak ere.
«Begira, begira, denak pilatuta,
inurriak dirudite!», esan du beste
ikusle batek. Algara algararen
ondotik.
Atsedenaldian, Boyuibekoak
pozik daude: bi eta huts ari dira

Yobinka eta bere taldekideek
amets egiten dute ama guaraniarren selekzio bat osatu, Europara
bidaiatu eta Donosti Cup bezalako txapelketaren batean parte
hartzearekin. Antolatzaileak
saiatu ziren emakume boliviar
hauek iaz Donostiara gonbidatzen, baina ezin izan zituzten oztopo burokratiko eta ekonomiko
guztiak gainditu. Zenbait jokalari
benetan trebeak diren arren, bidaiatuko luketen emakumeak
hautatzeko irizpidea ez da erabat
futbolaren baitakoa izango, biologikoa baizik: «Neska hura Donosti Cupera eramango duzue,
ezta?», galdetu dugu, baloiarekin
bikain mugitzen den nerabe bati
buruz. «Bai», esan du Margoth Segoviak, eta ondoren hasperena
bota du, «haurdun gelditzen ez
bada behintzat».
Inocenciak 23 urte ditu, eta
itxaropenez ikusten du egutegia.
Abenduan erdituko du bere laugarren umea, beraz, sei hilabete
izango ditu uztailean jokatzen
den Donostiako txapelketa prestatzeko. «Ea aukera dugun hara
bidaiatzeko, guretzat bizitzako
aukerarik ederrena izango litzateke. Futbola garrantzitsua da,
pertsona gisa garatzen eta hazten
laguntzen digu: nik umeak zaintzen ditut, arropak garbitu, etxea
txukundu, jostuna eta okina ere
banaiz diru pixka bat irabazteko… baina beti tarte bat gordetzen dut entrenamenduetara joateko, futbolari esker emakumeak
elkartu egiten garelako: gure arazoak hobeto ezagutzen ditugu, elkarri laguntzen diogu, ondo pasatzen dugu... Eta gizonak ari dira
pixkanaka ulertzen. Ondo iruditzen zaie. Gure etxean biok jokatzen dugu: senarra futbolaria da,
eta laguntzen nau. Haurrak zaintzeko prest dago, bidaiatzeko aukera ematen badigute. Garrantzitsua litzateke Donostiara joatea,
munduari erakutsi behar diogu
Boliviako emakumeak nola prestatzen ari garen».

Emakumeek euren artean elkartzeko baliatzen dute futbola. DANIEL BURGUI

Emakumeek
bizitza izan
dezaten
Emakumeak elkartzeko eta haien
autoestimua lantzeko hainbat
egitasmo daude abian Chacon.
A.Izagirre Camiri (Bolivia)
«Hemengo emakumeak zahartuta daude, goizegi zimelduta, oso
baldintza gogorretan bizi direlako. Gainera, gizon gehienek baztertu egiten dituzte, ez diete gaitasunik onartzen ezer erabakitzeko, eta, horregatik, premiazkoa
zen topaketarako gune bat sortzea, askatasun eremu txiki bat,
elkar ezagutzeko aukera izan zezaten, euren eskubideei buruz
hitz egin eta autoestimua hobetzeko», dio Margoth Segoviak.
Horrela sortu zen Camiri hirian
Momim elkartearen (Movimiento de Mujeres Indigenas del Mun-

do) egoitza bat. Nazioarteko erakunde hori sustatu zuena Pilar
Mateo sendagile valentziarra
izan zen, Chacoren gisako eskualde pobreetan ehunka pertsona
hiltzen dituen Chagas gaitzaren
aurka asmaketa iraultzailea lortu zuena: gaixotasuna zabaltzen
duen intsektua uxatzeko pintura
bat. Ama guaraniar hauen adobezko etxeak Mateoren pintura
miragarriarekin zurituta daude.
Margoth Segovia presidentearen kemena da Camiriko Momim
taldea martxa bizian mantentzen
duena. Batetik bestera dabil etengabe, proiektuak prestatzen, eskualdeko politikari eta eragile so-

zialekin bilerak egiten, futbol partidak antolatzen, dozenaka emakumeren arazoak bizkar gainean
hartzen, estresa eta hipertentsioaren aurka lehiatzen. «2003an hasi ginen asteazkenero emakumeen bilerak antolatzen, osasuna,
hezkuntza eta euren eskubideei
buruzko kontzientziazioa pizteko.
Aste batean hiru emakume etortzen ziren; hurrengoan, bat ere ez.
Baina ni tematu egin nintzen, ekimenak abian jartzen jarraitu
nuen. Gaur 280 bazkide dauzkagu,
eta dozenaka etortzen zaizkigu
ekitaldi, bilera eta ikastaroetara».
Chacoko emakumeek bizitza
propioa garatu dezaten oinarrizko baliabideak errazten ahalegintzen da Momim: trebakuntza profesionaleko ikastaroak eskaintzen dizkie —ostalaritza, informatika, ile-apainketa, ehungintza…—, enpresa txikiak abian
jartzeko laguntza —mikrokredituak, kalean jakiak saltzeko orgak…—, abokatu baten aholkularitza euren familia arazo eta negozioetarako, futbola gisako aisialdirako aukerak…
Bozgorailu bat ere bada: «Bizitza publikoan ez da emakumeon
ahotsa entzuten», dio Segoviak.
«Boliviako komunikabideentzat,
adibidez, ez gara existitzen. Horregatik, irrati saio bat egiten dugu astero-astero, Mugarik gabeko
emakumeak [www.radiodelchaco.com orrian ere entzun liteke],
inoiz jorratzen ez ziren gaiak azaleratzeko: tratu txarrak, emakumeak babesten dituzten legeak
eta eskubideak, askok ez dituztelako ezagutzen… Hasieran lotsa
eta beldur pixka bat ematen zidan
gizonezkoak elkarrizketatzea,
baina haiek hasi ziren irratira deitzen babesa adierazteko, animoak
emateko, zenbait kontutan huts
egiten dutela aitortzeko, mentalitateak aldatu behar direla esateko… Hain poz handia da niretzat
gizonek eta emakumeek batera
parte hartzea! Azkenean lortu dugu gure arazoez argi eta garbi hitz
egitea».

