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Itxaso Martin

Zer da Martinari gertatzen zaion “hori”? Izenik
ez zaio inon ematen.
Kontzienteki egindako zerbait da, ni ez
naizelako etiketa zalea. Martina krisi batean
murgilduta dago, eta azken batean, depresioak
jota dagoela esatea edo eskizofrenia duela
esatea, pertsona etiketatzea da, edo pasatzen ari
den momentua etiketatzea. Horrekin kontuz
ibiltzea gustatzen zait, Martinak asko baitu
niretik. Momentu txarra pasatzen ari
nintzelako hasi nintzen idazten, eta orduko
hartan nire burua etiketatu nahi izan ez nuen
bezala, Martina ez dut sailkatu nahi izan.

Sendatzekotan, ez al da
garrantzitsua zeri aurre egin
behar zaion jakitea?
Nire ustez, senda daiteke
etiketarik gabe. Buruko
gaixotasunetan, gaixo-tasun
hitza erabil badaiteke
behintzat, klasifikatu egiten
da. Momentu jakin batean
antsietatea senti dezakegu, eta antsietatearen
baitan ere sentsazio ezberdin ugari dago,
depresioari dagozkion hainbat ezaugarri ere
eduki daitezke. Haluzinazioak daudenean
eskizofrenia dela aipatzen da, baina zer
gertatzen da bat-batean sintometan agertzen
ez den zerbait sentitzen baduzu? Gainera,
halako zera duzula esaten dizutenean, zeu ere
jarrera horretan sartzen zara.

Izendatu nahi ez izateak ez al gaitu tabua han-
ditzera eramaten? Eroa deitzea hobe da?
Izena jartzeak kontrolari dagokionez
laguntzen digu. Alegia, arazoa zer den jakin
dezakegu gutxi gorabehera, baina beti
kontroletik. Ez zaigu gustatzen “krisi batean
nago eta ez dakit zer gertatzen zaidan” esatea.

Martinarenak krisia baino latzagoa dirudi,
“eromena eromenetik kontatua”, zure hitzetan.
Ez dakit zer puntutaraino den gogorragoa.

Niri ere gertatu zaidan zerbaitez ari naiz.
Aurreko batean, irakurle talde batean
nintzela, bertako batek esan zidan momentu
txar bat pasatua zuela hark ere, eta askotan
identifikatuta sentitu zela. Beharbada
suizidio edota haluzinazio kontu horiek
direla-eta, Martinak muga pasatu duela
iruditzen ahal zaigu, ez dela krisi hutsa.
Sekula aipatzen ez diren ar ren, gure
inguruan jende askok ditu horrelako
burutapenak, baina onartzea oso zaila da.
Sentsazio horiek gorde egiten ditugu.

Nik ez nion izenik jarri nahi, sailkatzea
dela iruditzen zaidalako, eta
emozioekiko daukadan
ikuspegia klasifikazio eta
etiketa horietatik oso urrun
dago. 

Idaztea terapia da Martina-
rentzat. Zuloaren ertzean
dagoenean, lagundu egiten
dio ez erortzen. Zergatik da

hain mesedegarri?
Horrelako burutazioak dituzu-nean oso zaila
da ingurukoekin hitz egitea. Idazten duzuna
ez doa inora, badirudi elkarrizketa bat duzula,
askotan zeure buruarekin, gainera gauzak
onartzen laguntzen dizu. Idatzi duzun hori
zakarretara bota dezakezu, bestalde. Idaztea,
komuni-katzeko da lagungarri, zuloan
murgildu zarenean ateratzeko, barrua
husteko.

Trantsiziorik ez da kontatzen. Halako batean
zuloan dago, eta handik gutxira ondo. Nola lor-
tzen du aldaketa?
Horrelako krisietan, segundo batetik bestera
egon zaitezke goian edo behean. Momentu
batzuetan indartsu zaude eta aurre egin nahi
diozu, eta beste batzuetan ez zara gai. Ez dut
uste Martina ondo dagoenik. Hainbat gauza
onartu egiten ditu eta niretzat onarpen hori
da sendabidearen lehen pausoa. Hori

“Eromena eromenetik” kontatu nahi duen eleberria eskuetan duela heldu da euskal literaturara
Itxaso Martin. Krisialdian murgilduta dagoen emakume gazte baten prozesua eta eroetxean bizi

izan zen birramonaren istorioa uztartu ditu Ni, Vera (Elkar) izenburupean.

Garbine Ubeda Goikoetxea

«Emozioekiko dudan ikuspegia

“Momentu txarrari izena jartzeak
kontrolari dagokionez laguntzen digu.
Arazoa zein den jakin dezakegu gutxi
gorabehera, baina beti kontroletik”
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barneratu duenean, epairik ez egiteko
erabakia hartzen du. 

Psikologoarengana jotzea azken aukera da
sarritan. Martinak ere ez du joan nahi.
Buruko gaixotasun gisa ezagutzen ditugun
horiek beldur handia sortzen dute oraindik,
handia da estigma. Gaixotasun arruntetan
ere, gaixoa diagnostikoaren beldur izan ohi
da. Eta psikologoarena joan behar duzula
esatea ez da ondo ikusia.

Nik berriz, gero eta normaltasun handiagoa
sumatzen dut nire inguruan. Terapia kontuak
gero eta sarriago entzuten ditut.
Bai, egia da. Terapia modu ugari dagoelako,
neurri handi batean. Esate baterako, Gesthalt
deiturikoa. Baina beldurra handia da oraindik
ere, bereziki arrazoi objektiborik ez
dagoenean, itxura batean dena ondo
doanean. Normalizatzen ari da apurka, eta
modan ere jarri da beharbada, mota bateko
jendearen artean, azken finean oso garestia
baita. Osakidetzara joanez gero, berehala
psikiatrarengana bidaltzen zaituzte, eta
segidan pastillak datoz.

Mixeria asko aipatzen dituzu, baina
zipriztinka, sakondu gabe: suizidioa,
tratu txarrak, ospitaletako terapia bor-
titzak... Beste baterako utzi dituzu?
Orain tesia egiten ari naiz,
emakumea eta psikiatria, nik esango
nuke horri dagozkiola gehiago.
Liburuan Martinaren eta Veraren
barruan sartu nahi nuen, eta haien
begiez ikusi. Suizidioari edo beste
gairen bati heldu izan banio,
kanpoko begirada izango zatekeen. 

Terapia bortitzei dagokienez,
adibide bat jartzearren, ez nuen
garai bateko psikiatrikoetako
funtzionamenduaz hitz egin nahi,
Veraren begietatik ikusi nahi nuen.
Eta uste dut bertan ziren gaixoak
ere ez zirela kontziente askotan
aplikatzen zitzaien terapiaz. Terapia
horiek gaurko ikuspegitik begiratuta
dira bortitzak. Banekien gaiari
helduta epaian sartuko nintzela. 

Bi istorio batzen dira hemen, bata
bestearen koartada diren bi istorio.
Zenbaitzuri bi zati ezberdin direla iruditu
zaie garbi. Martinaren partea bigarren
pertsonan dago idatzita. Niretzat, bigarren
ahots hori birramona da, eromen prozesua
bizi ondoren, eromen prozesuan sartzen ari
dela uste duen pertsona bati ari zaio hizketan.
Hori da bi istorioen arteko lotura. Koartada
izan daiteke, baina errealitatea hori izan da.
Errealitateari gerturatzea ahalik eta gehiena,
hori izan da azken erabakia, zenbait bertsio
eta idazmolde probatu ostean. 

Nola ikusten duzu euskal literatura?
Iritsi berria naiz, ez dakit kontziente naizen
ere, zaila da horri erantzutea. Sormen aldetik
momentu oparoan dela iruditzen zait, baina ez
da toki guztietara heltzen. Euskaldun jendeak
ere galdetu izan dit nolatan idatzi ote dudan
euskaraz, eta horrek atentzioa eman dit.

Idaztea beti gustatu izan zait, behar bat
delako niretzat. Bide honetatik
jarraitzea gustatuko litzaidake,
baina ez dakit honek adinako
indarra duen istoriorik aurkituko
ote dudan. n

“Idazten hasi
nintzenean distantzia
hartu behar izan
nuen niri gertatzen
ari zitzaidanarekiko.
Mamuak
lasaitutakoan hasi
nintzen idatzitakoa
eleberri gisa
itxuratzen. Idazkera
aurkitzea ere kostatu
zitzaidan, hasieran
egitura eta idazkera
oso argiak ziren,
argitasunetik hitz
egiten zen
eromenaz”.
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