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Filmaren  
     inguruan

Batzuek zera diote, gizarte harremanen ezaugarririk be-
rezkoena lehiakortasuna dela. Darwin-en, eta NI-a 
erdigunean ipintzen duten korronte filosofikoetan, teoria 
politiko eta  ekonomikoetan oinarritzen dira, filosofia arra-
zionalistak, indibidualismo politikoak eta kapitalismoa 
adibide. Baino beharbada, elkarlana hitza existitzen 
bada, eta konfiantza, adiskidetasuna, esker-ona, errukia, 
gupida, ontasuna, gozotasuna eta hauek bezalako beste 
gizarteko emozioek gidatzen badituzte gure arteko ha-
rremanak batzuetan, agian, horrek esan nahi du badirela 
hainbat giza helburu ez direla inoiz lehia harremanen bi-

dez lortuko, eta honek era berean, zera adierazten du: gi-
zakiok, lehiakortasunaz gain, elkar behar izan 
dugula historian zehar bizitzan aurrera egiteko.

Filmean oso argi ikus dezakegu hainbat agerraldietan: 
kaioen artean elkarlana egiten dute arrautzak zaintzeko; 
batzuk arrautzak zaintzen dituzte besteek loaldi bat egite-
ko aukera izan dezaten. Enaren hegaldiaren agerraldian 
ere nabari da enarentzat, hegan egitea elkartasun une ga-
rrantzitsua dela. Eta zer esanik ez ekaitzaren agerraldian, 
non Manou eta beste enaren laguntzarik gabe, kaioek 
heriotza aurrez aurre topatuko zuketen.

Talde bakarrean hegan egiten 
dugu. Izaki bakarra gara 

Sinopsia
Manou enara txikitxo bat da, eta gertakari baten ondo-
rioz, kaio bikote batekin haziko da. Bera ere kaioa de-
lakoan dago, baina laster ohartuko da ez dutela kaiotzat 
hartzen. Haietakoa izaten saiatu arren, huts egiten du, 
eta bere espezieko txoriak ezagutzea eta haiekin bizitzea 
erabakitzen du. Handik gutxira, ordea, bai kaioek eta bai 
enarek elkarlanean aritu beharra izango dute arazo larri 
batzuei aurre egiteko, eta Manou, artean ez bezala, heroi 
handia bihurtuko da. 

Pertsonaiak ezagutzen
MANOU: Gure protagonista, alde batetik, bere benetako 
nortasuna bizitzen ez duenaren irudikapena da, eta ho-
nek dakartzan frustrazio guztiena. Bestalde, berdina ez 
izateagatik, taldetik erbesteratua dena. Baina, batik bat, 
Manou ausardiaren irudia da: zailtasun guztien aurrean 
kikildu beharrean, aurrera jotzen duena, erortzean, be-
rriz altxatzen dena. Erbesteratua izanik, bizitza berri bat 
eraikitzen ausartzen dena.

YVES KAPITAINA: Manou-ren aita da. Kaioen buruza-
gia eta hegazti hauen berezko izaeraren irudikapena. 
Buruzagi moduan, bera da taldearen babesle, erabaki 
hartzaile, jokabide zuzenaren adibide, eta ondorengo 
belaunaldiei ezagupenak erakusteaz arduratzen dena.

BLANCHE: Manou-ren ama da. Yves kapitainaren biko-
tea. Ama sinbolikoa da: atsegina, zintzoa, gozoa eta 
familiarekiko baldintzarik gabeko maitasuna erakusten 
duena.

LUKE: Manou-ren anaia da. Kaio jator eta atsegina. Se-
nideen artean ematen diren harreman estuak, hau da,  
anaitasuna irudikatuz, beti du Manou gogoan eta beti 
dago haren alde egiteko prest. 

KALIFA: Manou-ren enara neska-lagun maitea da. 
Manou-ri, enaren artean bere lekua bilatzen laguntzen 
dio, eta bere ondoan geratzen da beti zailtasunak iristen 
direnean. Bizitza-kide baten irudia da.

PONTXO ETA YUSUF: Kalifa-ren nebak dira. Lagun-
tasunaren irudi, beraiek dira Manou-ri lehen aldiz enara 
bat dela esaten diotenak; gure txoritxoaren abenturetan 
parte hartzaile.

PERCI: Indioilar bakartia. Bizitzan zorion handirik izan 
ez duenaren irudikapena, baina beharbada horrexegatik, 
badu “maisu” mamia ere. Manou-ri, behin baino gehia-
gotan argitzen dio bidea.

• MEMORY jolasa prestatzerakoan, ikasleei pertsonaiak 
banatzerako orduan, kontuan izan pertsonai bikoteak be-
har ditugula jolasteko.



Badira autore batzuk lankidetza eta elkarta-
sunari buruz ikerketak egin ostean, bai natu-
ran eta bai giza gorputz eta bizitzan, hainbat 
adibide interesgarri topatu dituztenak. Martin A. 
Nowak-ek adibidez, Harvard unibertsitateko biologo eta 
matematikoa, Eboluzioan eta Jolasen Teorian aditua, Ro-
ger Highfield-ekin batera idatzitako “Supercoopera-
tors” (2012) liburuan, giza eboluzioari buruz hausnarke-
ta sakona egin ondoren, zera adierazten du: elkartasuna 
eta elkarlana direla eboluzioaren hirugarren oinarriak, 
bizitzaren berrikuntza handien eragile nagusienetakoak, 
bai zelula mailan, bai gizarte mailan. Beraz, elkarlanik 
gabe, eta honen berezko sortzeko gaitasuna gabe, bai 
izaki eta bai gizakiok ez genuke izan dugun eboluzio 
konplexua izango. Bestalde, Alison Gopnik-ek, Kali-
forniako unibertsitateko psikologia eta filosofia irakaslea, 
haurren garapenean aditua, esparru honetan egindako 
lanaren ostean, zera ondorioztatzen du: 18 hilabetetako 
haurrek besteen sentimenduak kontutan izaten dituztela 
neurri batean, enpatia eta altruismoa erakutsiz. 

Baina zoritxarrez, gure gizarteetan, lehiakorta-
sunak du lehentasuna. Bera da irabazlea, pertsonen 
arteko ezberdintasunak biderkatu eta baliabide naturalak 
xahutzen dituen arren, behin eta berriz erakutsi ohi digun 
bezala. Hori, eta jendearen alderik ilunena argiratu: be-
kaizkeria, zekentasuna, gaiztotasuna, azpikeria, norbe-
rekoikeria.

Hala ere, batez ere kapitalismoak bultzaturik, gure artean, 
garrantzia duen bakarra lehena iristea da, bizkorrena iza-
tea, beste guztien aurretik eta gainetik ibiltzea, Manou-k 

beste kaio gazteekin egiten duen lasterketan sinbolikoki 
ikusten den bezalaxe. Baino askotan ez gara konturatzen 
honela, gure benetako nortasuna galtzen dugula. Beti 
lehenak iristeko beharrez, ez diogu garrantzi-
rik ematen ibilitako bideak pozez ala tristuraz 
bete gaituen. Ez diogu balorerik ematen bidean 
ikasi dugun guztiari. Irabazle-galtzaile dualita-
tean bizitzera kondenatzen dugu gure burua. 
Baino agian, ez gara inoiz guztiz pozik senti-
tuko denbora guztian besteekin konparatzen 
bagara. Beti izango dugu barrenean inoiz bete-
tzen ez den hutsune bat. Soilik benetan garena 
onartzen dugunean, gure benetako nortasuna, 
orduan betetzen hasten da gure bihotza. 

Hau da hain zuzen ere Manou-ren pertsonaian ikus de-
zakeguna modu sinbolikoan oraingoan ere. Erruz iristen 
da Manou-ren arrautza kaioen habiara, baino kaioen 
artean hazteak, bere bizitza haiekin konparatzen eta 
haiekin lehian pasatzea eragiten du. Ongi egokitzen ez 
den puzzle baten ataltxo baten antzera bizi da, bere be-
netako nortasuna enara izatea delako. Beraz, Yves kapi-
tainak, Manou-ren aita kaioak primeran irudikatzen duen 
moduan, lehiakortasun kontzientziak, etengabe epaitzen 
gaituen begirada horrek, gure baitatik aldentzen gaitu. 
Eta honela, ez dugu guk sentitzen duguna eta 
guk nahi duguna inoiz burutzen, besteek guk 
egitea nahi dutena baizik. Ez gara inoiz gu geu. 
Ez dugu inoiz jakiten zer den osotasuna, bete-
rik sentitzea. Zentzurik gabeko izate hutsa da 
gurea.



Aurrera!! 
Nelson Mandelak honela zioen: “Ausarta ez da 
beldurra sentitzen ez duena, beldurra mende-
ratzen dakiena baizik”.

Pentsalari greziarretatik egungo korronte filosofiko eta 
psikologiko gehienetara mintzatu da gizakia ausardia-
ri buruz historian zehar. Baino horrek ez du esan nahi 
erraza denik hitzaren esanahi zuzena ematea. Batzuetan 
errazagoa izaten da zer ez den zehaztea. Ausardiari 
buruzko sailkapen ezberdinak daudela jakinik (gaur egun 
onartua den fisikoa, psikologikoa eta morala adibide), 
zer esan dezakegu orokorrean hitz honi buruz? Psiko-
logia garaikidearen pentsamolde askotako psikologoak 
(konduktismoa, humanismoa, gestalt...) bat datoz honako 
puntu hauetan: 

1. Ausardia ez da beldurra inoiz ez izatea, beldurra 
ez sentitzea.

2. Ausardia ez da inoiz larritasuna, egonezina, dudak, 
mina edo sufrimendua ez sentitzea edo bizitzea.

3. Ausardia ez da zailtasunak laguntzarik gabe gain-
ditzea.

4. Ausardia ez da superheroi bat izatea (pertsonentzat 
ezinezkoa!).

5. Ausardia ez da beti super-ekintza bat burutzea; ba-
tzuetan erori ostean berriz zutik jartzea da soilik.

Ausardiak beraz, gauzak aldatzeko apustu ba-
tekin du zerikusia. Mundua, edo gutxienez gure 
mundua, leku hobe batean bihurtzeko erabakia 
da, eta hori lortzeko ekintzak aurrera erama-
tea arrisku eta ondorioen aurrean geratu gabe 
(fisiko, psikologiko edo moralak). Ausardiaz ez 

dugunean jokatzen guri garrantzitsuak iruditzen zaizkigun 
egoeren aurrean, ondorioak latzak izaten dira guretzako: 
amorrua, haserrea, frustrazioa, gure buruari huts egitearen 
sentipena, autoestimu galera.

Manou enaratxo ausarta dela esan dezakegu. Agerraldi 
zehatzak daude gai honen inguruan: arrautzak defenda-
tzen saiatzen denean arratoien erasoengandik, edo apur-
txo bat aurrerago bere anaia Luke defendatzen saiatzen 
denean hauengandik ere (ausardia fisikoagoa); arrautzak 
salbatzera estoldetara joatea pentsatzen duenean edo 
ekaitzaren agerraldian kaioei laguntzera joatea eraba-
kitzen duenean (ausardia moralagoa). Baina orokorrean, 
Manou-k ausardia psikologiko handia erakusten du film 
guztian zehar, ez baita inoiz kikiltzen zailtasunen aurrean 
eta beti egiten du apustu aurrera egitearen alde; ez du 
erraz amore ematen. (Ikasleek agerraldi hauek gogoratu 
beharko dituzte hain zuzen ere, denon artean ausardia-
ri buruzko lehen ariketa egiten dugunean).

Baina, nola egin dezakegu hori? Pertsona batzuk, natural-
ki momentu gehiagotan hartzen dituzte erabaki ausartak, 
baino badira errazago kikiltzen direnak. Nola lagundu? 
Nola aldatu egoera hau? Hona hemen, salbuespe-
nak barne, egungo psikologo eta “coach” ge-
hienek, bat datozen puntuak ausardia entre-
natzeko:

1. Gure beldur disfuntzionalak onartu behar 
ditugu: saiatu gure burua ez engainatzen, zintzo-
tasunez eta epaimenik gabe gure beldurrak haus-
nartu eta onartu. Saiatu ez ihes egiten edo hauek 
ez saihesten; zenbat eta gehiago saihestu, gero eta 
handiagoak egiten dira gure barrenean. 



2. Beldurra ematen diguten gauza edo 
egoeren inguruan hausnarketa egitea ere 
lagundu gaitzake: ezagupenak, ikuspegi ezberdina 
eman ahal digu gure beldurrari buruz, edo honi au-
rre egiteko hainbat aukera zehatz ditugula ikustarazi 
ahal digu. Egoera oso larria baldin bada, beldurra 
atal txikiagoetan banatzen saiatu gaitezke. Honela, 
errazagoa izango da aurre egiteko. Bestalde, beldur 
asko ikasiak dira (beldurren instrumentalizazioa), eta 
analisi sinple batez ikus dezakegu ez dutela funda-
mentu handirik.

3. Jarrera positiboa eta pentsamendu balia-
garriak izaten saiatu behar dugu: “Nik ahal dut”, 
“Saiatuko naiz”, “Aurrera!!”. Era berean, badira 
lagungarriak izango ez zaizkigun hainbat jarrera, 
adibidez:

a. Beldurra izan besteen iritziei.

b. Beldurra izan porrot egiteari: eman erratzeko 
aukera gure buruari.

c. Perfekzionismoak ere ez gaitu lagunduko: ez dugu 
emaitza perfekturik itxaron behar, eta bestalde, 

bizitzan ezin dugula guztia gure kontrolpean izan 
jakin behar dugu.

d. Ezjakintasuna eta frustrazioarekiko jasankorta-
suna landu behar dugu ere.

4. Ekintzara pasa (konfort zonaldetik irten): Lehenik 
emango ditugun pauso guztiak ondo mugatu eta 
ostean lehenengo pausoa eman, pentsatzen denbo-
ra gehiegi eman gabe (sakon arnastu eta aurrera 
egin!). Ez itxaron ausart sentitu arte, beharbada hori 
ez delako maiz gertatuko. 

a. Pazientzia handia izan eta erortzen garenean 
berriz altxatu. Laguntza eskatu behar dugunean. 

b. Lagun ausartez inguratu, edo gure egoera berdi-
na jasan dutenean, ausardiaz erantzun dutenak: 
bidean gidatu gaitzakete.

… Eta nork daki, beharbada, ausardia lantzeko  
ahalegin honetan ezkutatzen da gure ametseta-
rako bidea.

Etengabeko herrialdeen arteko migrazio prozesuei esker, 
eta globalizazioak (ekonomiko, teknologiko, politiko eta 
sozialki aintzat hartua) ahalbidetu dituen herrialdeen ar-
teko komunikazio eta elkarrekiko menpekotasunei esker, 
mugarik gabe hazten jarraitzen dutenak, gaur egun, esan 
dezakegu, gure gizarteak, inoiz bano kultur anitzekoak 
direla. Bai errealitate fisikoan eta bai birtualean hainbat 
mundu-ikuspegi nahasten dira: pentsatzeko, sentitzeko eta 
ekiteko modu ezberdinak.

Eta historian zehar, mendebaldeak, teorikoki, 
etnozentrismo batetik kultur erlatibismo bate-
rantz egin badu ere, eta ondorioz, ez baditugu 
dagoeneko gure gizarteetan beste kulturetako 
jendea “basatiak” legez ikusten, horrek ez du 
esan nahi kulturartekotasun harreman eredu 
batetik hurbil gaudenik. Gure gizarteetan ez dela 
arrazismorik ezta xenofobiarik esan bagenezake behin-

tzat, baino albisteak ikustea besterik ez dago jakiteko 
tamalez, oraindik ez dugula horrelakorik ezagutzen. 

Filmean, kaioek eta enarek irudikatzen dituzte kultura ez-
berdinak. Haien arteko harremanak hasieran nolakoak 
diren, honako zehaztasunek adieraziko dizkigute: kaioek 
enarei mespretxuz “zorritsuak” deitzen diete askotan, eta 
enarek kaioei “zabor jaleak” edo “zirin  makinak” filmean 
zehar. Bestalde, arroka berdinetan bizi badira ere, ez 
dute inolako kontakturik. Yves-ek, Manou-ren aita kaioak, 
ez du nahi inolaz ere Manou-k enaren jokaerak izatea: 
ez dio uzten hegoak astintzen, ezta ere intsektuak jaten, 
eta kaioek dituzten ohiturak bakarrik onartzen ditu; eta 
Manou-ri behin betirako joan behar dela esaten dionean, 
saiatu arren arrautzak ezin izan dituelako babestu, honela 
mintzatzen da: “Koloniak baztertu egingo du beti enara 
izango delako”.

Patua alda dezakegu, 
                         etorkizuna eraiki



Ezin esan hauek kulturartekotasun harremanak direnik. 
Baino, zer da kulturartekotasuna? Eredu honek, 
bi kulturen arteko harreman horizontal eta si-
nergiko bat adierazten du; bi kultur horien ha-
rremanetan egokitasuna, adiskidetasuna, erres-
petua eta elkarrekiko aberastasuna jakintzat 
jotzen du. Honek, era berean, beste oinarri 
etiko bat suposatzen du: ez dagoela kultura 
hobeagorik ez okerragorik; kultura bakoitzak 
baduela bere izaera berezia eta guztiak direla 
errespetu eta duintasun berdinaren merezidu-
nak. Ikuspegi honetatik, kulturartekotasunaren prozesuan 
5 atal ezberdindu ahal dira:

1. Topo egitea.

2. Errespetua: Bestea onartu. Tratu duina. Errespetuzko 
entzumena eta adierazpen askatasuna.

3. Zeharkako elkarrizketa: Zeharkako harremanak. 
Ahalduntze prozesuak. Eskubide berdintasuna. Auke-
ra berdintasuna.

4. Elkar ulertzea: Enpatia. Besteak ekartzen duena 
onartu. 

5. Sinergia: Elkarrekiko aberastasuna. Bat gehi bat, bi 
baino gehiago bihurtzen den unea.

Honetaz gain, Carlos Giménez-ek (2005), atal hauen 
bihotzean egon behar diren printzipio batzuk adierazten 
ditu:

- Bi kulturek burutu behar dituzte elkar ezagutze ikasketa 
prozesuak.

- Testuingurua: berdintasuna eta jasankortasuna.

- Elkarbizitzarako arau sozialak guztiontzako berdinak 
izan behar dira.

- Gatazkak konpontzeko mekanismoak ezarri behar dira.

Filmean, Manou-k kaioei laguntzera joatea erabakitzen 
duenean, zuzenean ekaitzerantz doazelako, enarei egiten 
dien diskurtsoan oso argi geratzen da bere intentzioa, 
kulturartekotasun baterantz jotzea dela: “Gauzak aldatu 
beharko ditugu, txorien arteko liskarrak amaituz orain… 
Kaioak ekaitzerantz doaz. Lagundu behar diegu… Ezber-
dinak gara, baino antzekotasunak ere baditugu. Hauxe 
da gu guztion etxea. Denok gara hegaztiak… Patua alda 
dezakegu. Etorkizuna eraiki.”

Eta oso ikuspuntu interesgarria da hau, zeren honakoa 
adierazten digu: gure esku dago. Guztion esku dago kul-
turartekotasun ereduan bizitzea. 

Tristea bada ere, askotan gure Estatuek ez dituzte 
kultur arteko harremanen hobekuntza berma-
tuko dituzten aldaketa sozialak ez proposatzen 
ez bideratzen. Honela, elkarbizitza adiskidetsu 
eta baketsua politikarien hitzetan geratzen da 
soilik, eta ez esperientzia praktikoan. Baino ho-
rrek ez du esan nahi dena galdurik dagoenik. 
Guztiok, gure etxeetan, gure lan eta gure aisial-
di esparruetan, bai pertsonalki eta bai gizarte 
mailan, honen alde ahaleginak egiten baditugu, 
beharbada, inoiz iritsiko gara honelako eredu 
batera. Beharbada, honela soilik lortuko dugu inoiz 
errealitatean sentitzea, Manou-ren azken irudiak ematen 
diguten poza eta gozotasuna.



Piki-hitza jolasa egingo dugu, filmean ikusi-
takoaren eta orokorrean hegaztien inguruko hiz-
tegia lantzeko.

A: Arrautza/ Arratoiek lapurtzen dituzte filmean.

B: Belea/ Atsotitza amaitu: Zozoak ….. –ri ipurbeltz.

D:  Doinua/ Urretxindorrak egiten du bere txio txioez.

E: Enara/ Ze txori mota da Manou?

F: Francoise/ Nor da filmean agertzen diren kaio gaz-
tetxoen artean lehiakorrena?

G: Galeperra/ Supermerkatuetan euren arrautzak sal-
tzen dituzte. Arrautza txikitxoak dira.

H: Hegoa/Txoriek hegan egiteko behar dute.

I: Itsasoa/ Non egiten dute arrantza kaioek?

J: Janaria/ Manou-k Pontxo eta Yusuf-ekin ikasten du 
hirian lapurtzen.

K: Kabi/ Kaioek adartxoekin egiten dituzten etxetxoak.

L: Luma/ Txoriek dute ilea beharrean.

M: Mokoa/ Txoriek dute ahoa beharrean.

O: Oiloa/ Etxeko hegaztia da.

P: Perci/ Nor da filmeko indioilarra?

R: (R dauka) Arratoia/ Nortzuk lapurtzen dituzte 
arrautzak filmean?

S: Saia/Sarraskijaleak dira.

T: Txantxangorri/ Bularra gorria dauka.

U: Uxoa/ Hirietan ugari daude.

X (X dauka): Txoria/Hegoak ebaki banizkio, ez zen 
gehiago ………… izango.

Y: Yves/ Zein da Manou-ren aitaren izena?

Z: Zirina/ Nola deitzen zaio txorien kakari?

Euskara 
         Landuz


