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Palestinako gatazka zaharretik, 
gorrotoaren diskurtso modernora.

Egilea: Rosabel Argote

EL INSULTO

Tony, libanoar kristaua, bere balkoiko landareak ureztatzen ari da. Ustekabean, ur pixka bat isurtzen du 
Yasser palestinarraren buruan, eta horrek borroka bat piztuko du. Yasserrek, haserre, Tony irainduko 
du, eta hark, harrotasuna zaurituta, kontua auzitara eramatea erabakiko du. Horrela, prozesu luze bat 
hasiko da, non gatazkak dimentsio nazionala hartuko duen, aurrez aurre jarriz Libanoko palestinarrak 

eta kristauak. Hain zuzen ere, Yasseren irainak eta barkamena eskatzeari uko egiteak, auzitara 
eramango dituen indarkeria gertaera batzuk eragingo ditu, afera nazionala bihurtuko da, 

eta berriz irekiko ditu ondo orbaindu gabeko zauriak, kristauen eta errefuxiatu palestinarren 
arteko gerra eragin zutenak. 

(FilmAffinityren sinopsia).)
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Urteetan zehar, film askotan landu da Palestinako 
gatazka. Baina El insulto filma bereziki txalogarria izan 
zen, batez ere palestinarren eta libanoarren arteko 
harremana markatzen duten gertaera historikoak 
azaltzeko adierazi zuen asmo didaktikoagatik. Horrela, 
gertaera historikoen artean, filmak gogorarazten digu, 
Israelgo Estatuaren eraketaren ondorioz, palestinar 
askok Libanon bilatu zutela harrera. Bertan, errefuxiatu-
kanpalekuak okupatu zituzten (denborarekin iraunkor 
bihurtu direnak), eta gainerako herritarren zati handi 
batek estigmatizatzen zituen taldea bihurtu zen; bereziki, 
nazionalisten erresuminak bultzatutako eskuin politikoak. 
Aurrez aurre dauden bi aldeek argudioak bilatzeko, Sei 
Eguneko Gerra, Iraila Beltza eta Damourreko sarraskia 

BiZINEtza KRITIKA
azaltzen dira epaiketan, zeina auzokideen arteko arazoa 
izatetik hasten den, eta libanoarren eta palestinarren 
arteko harremanen historiaren epaiketa bihurtzen den. 

Baina ezagunak diren kontakizunen berrikuspen 
didaktiko horretatik harago, gaurkotasun handiko gai bat 
txertatzen da: adierazpen askatasunaren eta irainaren 
arteko mugak. Izan ere, gertaera nazional bihurtzen 
den epaiketaren ardatza Tonyk Yasserri zuzentzen 
dion esaldi hau da: “Nahiago nuke Sharonek palestinar 
guztiak akabatu izan balitu!”. Esaldi horri buruz egiten den 
analisia, zentzu gramatikal, semantiko edo historikotik, 
gaur egun auzitegiek egin behar dutenaren adibide bat 
da, argitzeko orduan adierazpen jakin batzuk gorrotoaren 
diskurtsoaren parte diren eta, ondorioz, gorroto-delitu 
diren ala ez.

Palestinarren eta libanoarren arteko harremanen 
gaia lantzeagatik ere nabarmentzen da filma; izan ere, 
Palestinari buruzko film gehienek (Ajami, Inch’Allah edo 
Paradise Now, besteak beste) Israel eta Palestinaren 
arteko gatazka lantzen dute. 

Palestinarren eta libanoarren arteko harremanei 
heltzeak, oinarri unibertsal batekin bada ere, barkamena 
balioesten du umiltasun- eta zintzotasun-ekintza gisa, 
umiliazio esanahitik urrun. Filmak ondo kontatzen du bi 
lehiakideek gainezka egiten dutela gertakarien ondorioz, 
eta interes politikoek markatzen dutela barkamenaz 
harago doan istorioaren bilakaera. 

VeCINEs

Drama judiziala da, 
aurkako herrien 
arteko liskarra 
pizten duena, 
honakoa landuz:
• gorrotoa 

adierazteko 
eskubidea 

• eta barkamenaren 
balioa
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EKIDISTANTZIA FALTSUA GATAZKEN IRUDIKAPENEAN

Tony eta Yasser langileak dira, beren familiez arduratzen dira, eta abar. Hala ere, epai batekin bukatuko 
da epaiketa. Pertsonaia nagusien karikaturizazioaren ondorioz, hasieratik, enpatia handiagoa sortuko 
du bi protagonistetako batek, nahiz eta filmaren planteamenduak simetrikoa izan nahi duen. Film 
edo serie baten adibideren bat eman dezakezu, zeinetan pertsonaien simetria faltsu horrek balantza 
makurrarazten duen, azaldu nahi den gatazka epaitzerakoan?

BESTE MASAILA JARRI? 

Ekintza biolento batzuk defentsa legitimoko ekintza gisa justifikatzen dira epaiketan. Begia begi truk 
delakoa ez bada modu zuzena gatazka bat konpontzeko, noiz arte jarri behar da beste masaila?

ADISKIDETZEA, HISTORIAREN EDO AHANZTURAREN BIDEZ 

Historia garaileek idazten dute, nahiz eta esaten den ere denborak garaituei ahotsa ematen diela. 
Gertakari historikoak irainen eta kalte-ordainen segida baten moduan azaltzen dira filmean. Eta, horren 
gainetik, barkamena dago, hurbiltzeko keinu gisa, berbalizatzera iritsi gabe. Baina, nola iritsi puntu 
horretara? Historiatik edo ahanzturatik? 

EL INSULTO

ERREPARATU BEHARREKO ESZENAK, ELKARRIZKETAK ETA 
XEHETASUNAK, TEKNIKOAK ZEIN ARGUMENTUARI BURUZKOAK

93



ZERGATIK GORROTATZEN
DUGU?    

 
Gure auzokideekiko g

orrotoak markatuta jaio gaitez
ke, belaunaldiz 

belaunaldi transmititzen den bidegab
ekeriazko iraganak 

markatuta. Edo, gora
behera txikiengatik

 ere gorrotatu deza
kegu. 

Batzuetan, El insulto
 filmean bezala, gaizki j

arritako kanaloi bat
 

ez da detonatzailea
, baizik eta gorroto

aren iratzargailua, e
zkutuan 

zegoen gorrotoa ak
tibatzen duena. Beste film batzuetan, 

Hafsteinn Gunnar Sigurðssonen
 Buenos vecinos film islandiarrean, 

adibidez, gertakari 
txikiaren aurretik e

xistitzen ez zen —
edo agian 

bai— beste gorroto mota bat agertzen za
igu. Gorrotoa berezkoa 

al du gizakiak? Gorrotatzen jakinda 
jaiotzen gara, ala j

endarteak 

irakasten digu gorr
otoa sentitzen?
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GORROTATZEKO ESKUBIDEA

 
Film honetan
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 behintz
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tan, oso
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arria da 
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zea nola
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 palestin
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k suntsi

tuko bal
itu”): m

egafono 
batekin, 

grafiti b
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e batean

. Horrek esa
n nahi a

l du 

gorrotatz
eko esku

bidea du
gula, bal

din eta 
gure gor

rotoa za
baltzen 

eta sust
atzen ez

 badugu
?  Popul

ismo su-em
ailearen 

garaiotan
, 

kontraes
ankorra 

bada ere
, aldarrik

atu daite
ke espar

ru publik
oan 

gorrotatz
eko esku

bidea? E
ta espar

ru pribat
uan gorr

otatzeko
a?

Zine-forumetan eta topaketetan erabiltzeko
EZTABAIDA ETA DINAMIZAZIORAKO beste galderak
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