
baliabide urriak

Lagun batek esan dit hobe dudala beste zer-
baiten inguruan hausnartzea. Hobe dudala 
originala izan eta behingoagatik gauza poli-

ten inguruan idaztea. Akaso arrazoi du lagunak. 
Zinez diot saiatu naizela gomendioari jarraitzen; 
ezin, ordea, tentazioari eutsi. Sentitzen dut, be-
raz, baina barruko amorrua askatzeko baino ez 
bada ere, orain hilabete batzuk kontsultan gerta-
tutakoa kontatu beste erremediorik ez dut.
 Mahaiaren beste aldean topatu nuen hamasei 
urteko neska urduritasuna azazkalak janez uxatu 
nahian. Ea zergatik zetorren galdetu eta ia arnasik 
hartu gabe bota zuen dena segidan: “Mutil-laguna-
rekin txortan egiten saiatu naiz behin baino gehia-
gotan, baina ez zait sartzen. Mutilak ja, ja egin nahi 
duela esan dit eta nik ez dakit zergatik ezin dudan. 
Jakin nahi dut dena normala dudan edo”. Ezin as-
matu nondik hasi. Ezin asmatu parean nituen esku 
urdurien eskaria irudi bezain agerikoa zen edo ez 
ote zen sexu-harreman koitalak izateko ezarpen 
sozialaren adibide; norbere gorputzaren normal-
tasuna zalantzan jartzerainoko zamaren adibide.
 Sutu egiten naiz, segituan. Sutu egiten naiz 
koba ilun miragarri batez gain, emakumeok 
harreman afektibo-sexualetan plazer iturri den 
beste ezer ez dugula hitz-erdika esaten den 
bakoitzean. Edo sexua ezinbestean beste batek 
ase beharreko premia den aitzakian edonolako 
gehiegikeriak justifikatzen direnean. Sutu egiten 

naiz harreman heterosexualen arrakasta gizo-
naren eiakulazioari erreparatuta neurtzen den 
bakoitzean. Edo arrakasta eza bikotearen trakes-
keriari egozten zaionean.
 Benetan kezkagarria da harreman heterosexual 
asegarria koitoaren pareko dela sinestea. Behar-
bada Freud-engana joan beharko genuke kontu 
eske; berak esan baitzuen klitoriaren estimulazio 
bidez lortzen den orgasmoa heldugabea dela ba-
ginaren estimulazio bidez lortzen denaren pare 
(lortzen bada, behintzat). Eta hala, zentzugabeko 
dikotomia faltsu horretan, klitoria haur-jolase-
tako garaiari lotutako bigarren mailako organo 
gisa bazterrarazi dute zenbaitek. Horregatik egin 
behar dugu larrutan, pelikuletan bezala, ahal 
bezain pronto; heldutasunaren ikurrina lagunei 
harro-harro erakusteko.
 Beldur naiz ustezko sexu esplizituaren mende 
honetan zentsura gehiegi ez ote dagoen inplizitu. 
Nire irudipena izango da, agian, ez dakit; baina, 
batzuetan, haragi biluzia erakustearen babesean 
egiazkotasuna ezkutuan geratzen den susmoa dut.
 Eskerrak, hala ere, baden gehiegi sutzen naize-
nean gogora ekartzen dudan lankide baten kon-
takizuna; hirurogeita hamar urte pasatxo zituen 
bikote bati harreman sexualik ote zuten galdetu 
eta bataren ezezkoari besteak hauxe erantzun 
zionekoa: “Harremanik ez dugula? Ez al dizkiogu 
ba elkarri mimoak ematen?”. n
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Administrazio publikoan lanean ari diren 
hainbat laguni antzeko komentarioa aditu 
izan diet azkenaldi honetan: “Gure zerbi-

tzuak gainezka daude”. Pentsatzekoa da egoera 
ez dela bera erakunde edota arlo guztietan; nola-
nahi ere, joera orokor samarra dirudi eta, krisiak 
utzitako orbain itxi gabeak tarteko, lanez lepo 
aritzea ohiko errealitate bihurtu zaie hainbat 
langile publikori. Gainera, kasu frankotan, langile 
horiek bitartekoak dira, interinoak. 
 Sindikatuen lelo ezagunak prekarietatea sala-
tzen duen bitartean, langileon kulturak bestela-
ko iruditegi batzuk sortzen ditu maiz. Hartara, 

etsipena eta onarpena uztartzen dituzten esapi-
deak geure egin ditugu, eta elkarri errepikatzen 
dizkiogu ia kontrol sozialaren izenean: “Hauxe 
besterik ez dago”, “saiatu ahal duzuna egiten”, “ez 
kexatzea hobe”, “zertarako egin greba?”, “ez duzu 
ezertxo ere lortuko”, eta abar. 
 Neu ere mantra horien lozorroan nengoela, 
gizarte langile baten gogoetak ernatu ninduen 
kolpetik: “Ez dugu lan handiegirik, giza baliabide 
urriak baizik”. Izan ere, administrazio publikoak 
jendarte horri dagozkion lanak egin behar ditu 
berez. Arazoa, ohi bezala, politikan dago: ikuspe-
gian eta kudeaketan. n
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