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Loteria  
kapitalismoaren 

ikur

EKONOMIA

Loteriari buruzko azterketa arras kritikoa aurkezten 
digu egileak. haren arabera, loteriak sortzen du 
“aberastasuna herri xumeari hurbiltzeko ilusioa, 
zerbait desiragarri eta eskuragarri gisa agertuz”.
Era berean, “dirua benetakoa dela sinestarazten 

digu, dagoen gauza erreal bakarra langileek 
egunero beren izerdiarekin sortzen duten 

aberastasuna den arren”.

Egilea: Guille r. Scheurer / La directa 
itzulpena: maria Colera

MArISCAL/EfE



Baten batek izango du gogoan José 
Antonio Rocaren zorte susmagarria. 
Andaluziako Marbellako Udaleko Hi-
rigintzako aholkularia gerente ohia 
izan zen Jesús Gilen agintaldian, eta 
Malaya ustelkeria kasuko auzipetu 
nagusia. Politikari honek loteriako 
50 sari handi irabazi zituen 15 ur-
tean. Eldiario.es hedabideak 2012an 
azaldu zuenez, “Miguel Ángel To-
rres epailearen agindutara zihardu-
ten ikertzaileek kalkulatu egin zu-
ten Rocak loteria irabazteko zeukan 
probabilitatea. 43 koatrilioitik auke-
ra bakarra zeukan loteria hainbeste 
aldiz irabazteko edo egia esateko”.  
43.000.000.000.000.000.000.000.000.
 Loteriaren eginkizun nagusia –eta 
baldarrena eta nabarmenena– age-
rian geratu zen horrela, lehenbiziko 
aldiz agian: dirua zuritzeko autopista 
da Espainiako Estatuko elite estrakti-
boentzat. Zerrenda luzeagoa da, ordea. 
Carlos Fabrak 2,2 milioi euro kobratu 
zituen saritan, 2000-2011 bitartean. 
PPko buruzagiez gain, Galiziako droga
-trafikatzaileek ere bide hau erabili zu-
ten eta Charlín familiak, adibidez, zorte 
guztiz sinestezina izan du.
 Azken urteotan behera egin du lote-
ria zergak saihesteko tresna gisa era-
biltzeko joerak, 2013an loteriagatik 
zergak ordaindu beharra ezarri zuen 
legea onartuz geroztik. Mafiaren dirua 
zuritzeko bide ona izaten jarraitzen du, 
baina zergak ordainduta. Paradoxikoa 
bada ere, loteria-txartel sarituak erosi-
ta, adibidez, droga-trafikoaren dirua le-
gezkoa bihurtzen da, dagozkion zergak 
ordaindu eta gero.
 Beste tresna batzuen aldean –eragin 
sakonagoa dutenak eta, ondorioz, gor-
deagoak direnak– askoz haratago he-
datzen da loteriaren funtzio sinbolikoa. 
Ezkutuko alde horren zati bat agerian 
geratzen da loteria-iragarkien azterke-
ta semiotikoa edo semantikoa egiten 
badugu. Gero eta konplexu gutxiago 
dauzkate iragarkiok eta zail gertatzen 
da sinestea beren sakoneko esanahia 
inozentea edo ezustekoa denik. Gero 
eta lotsagabekeria handiago horrek, 
bestalde, askoz modu nabarmenagoan 
erakusten digu loteriaren funtzio sin-
bolikoa.
 Loteriak kapitalismo aurreratuko gi-
zarteetan daukan funtzio sinboliko eta 
sozialaren bost alderdi azalduko ditu-
gu jarraian.

Indibidualismoa bultzatzea 
eta elkartasuna zapuztea
Norberekoikeriaren eta elkartasunik 
ezaren sustapena da loteriaren lehen 
eginkizunetako bat, batere konplexurik 
gabe agertzen zaiguna, gainera. Sariare-
kin aberastu dena eta saririk gabe gera-
tu den bizilaguna kontrajarrita ikusten 
ditugu beti loteria-iragarkietan.
 Galtzailearen eta aberastu denaren 
arteko banaketa horrek elkartasuna 
suntsitzea bultzatzen du. Ez dago zertan 
lotsagorritu gure gizarteko berdinta-
sun ezarekin; hori gutxi ez eta egoera 
horren aurrean txantxetan ibiltzea dau-
kagu, gainera. Eta zergatik ez banatu 
aberastasuna saririk gabe geratu den 
bizilagunarekin? Liberalismoak beti-
danik zabaldu duen mezu bera da lote-
riak dakarkiguna: ez dagoela salbamen 
kolektiborik eta norberaren salbazio 
ekonomikoa baino ez dela posible. Neo-
liberalismoaren joerarik fatalistena eta 
lotsagabeena den hori aberatsek po-
breen aldean duten nagusitasunean ere 
ikusten dugu, harro-harro erakusten 
baita darwinismo sozial deritzon jarrera 
hori. Bost axola besteak ni aberatsa ba-
naiz.
 Halako mezuen bidez zokoratu egiten 
dira gizartea antolatzeko eredu berriak 
eta elkarren babesa, elkartasuna, ko-
lektibo bera osatzen duten pertsonen 
arteko autoerreskatea bezalako balioak. 
Balio sozial oinarrizkoenetan sinestea-
ri utz diezaiogula bilatzen dute, indi-
bidualismoaren lokatzetan murgildu 
gaitezen; arazo politiko eta sozialak ez-
kutuan gordetzen dira, nagusiki kolek-
tiboak diren arazoentzat soluzio indibi-
dualak eskainiz.

Amorrua zokoratzea
Diruzalekeria da kapitalismoaren akats 
nagusia. Etenik gabe, hori ezkutatzen 
saiatzen da kapitalismoa. Loteria-ira-
garkietan gehien errepikatzen den ideia 
hauxe izaten da: “Edonor izan daiteke 
aberatsa”. Eta gezur hutsa da, aberatsak 
izan daitezkeen bakarrak aberatsen se-
me-alabak baino ez baitira. Edo gaizkile 
handiak.
 Bi salbuespen dauzka arau horrek: lo-
teriako sari handi bat irabazten dutenak 
eta “amets amerikarrean” parte hartu 
dutenak. Kapitalista handiak eta beste-
lako aberatsak horregatik saiatzen dira 
etengabe salbuespen horiek arautzat 
aurkezten, aberastasuna denon esku 
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dagoela behin eta berriz errepikatzea-
rekin batera. Ez bada posible bestelako 
mundu bat, bestelako bizimodu bat po-
sible da!
 Posible da, bai, baino hain dira gutxi 
hori lortzeko aukerak, gertakari hori 
etengabe errepikatzen ibiltzeak propa-
ganda itxura hartzen baitu publizitatea 
beharrean. Aberastasunaren ezauga-
rri nagusietako bat da ez egotea denon 
esku. XXI. mendean guztiz hondatuta 
dagoen igogailu soziala deritzogun ho-
rrek behar bezala funtzionatzen badu, 
langile baten seme-alaba burges txikia 
izatera iritsi ahal izango da, asko jota. 
Baina, oro har, pobreen seme-alabek po-
bre izaten jarraituko dute eta aberatsen 
seme-alabak beti izango dira aberats. 
Eta berdin dio zer ikasketa egiten ditu-
gun: Zuzenbidea ikasten duen aberas-
kume batek ziurtatuta dauzka karrera 
profesionala eta nomina potoloa; kon-
trakoa gertatzen da antzeko ikasketak 
egiten dituen langilearen seme-alabare-
kin.
 Loteriaren bidez sinestarazi nahi di-
gute kasualitatea dela norbait aberatsa 
izatea eta oso erraza dela egoera horri 
buelta ematea. Estratifikazio sozialari 
buruzko teoriek, ordea, aspaldi erakutsi 
ziguten aberatsen seme-alabak direla 
aberats hiltzen diren bakarrak. Kultura 
herrikoiak ederki daki hori: “diruak di-
rua irabazten du” dio esaera zaharrak. 
Edo “zakurrak dirua balu, On zakur”.
 Diogun bezala, loteriak funtzio garran-
tzitsua betetzen du: aberatsa izatea zor-
te kontua dela erakustea. Zorte inozente, 
itsu, laño eta ondorioz bidezkoa da di-
ruaren eta aberastasunaren miraria egia 
bihurtzen duena. Loteriaren miraria eta 
haren erritu izaera: urtean behin hatza-
rekin herritar ezezagun bat aukeratu eta 
graziaz betetzen du. Edonor izan daiteke 
sariduna, Extremadurako abokatu bat, 
Pirinioetako txerrizain bat, maistra bat, 
torturatzaile ezjakin bat. Sariduna he-
dabide guztietan erakutsiko digute bi 
egunez: “Hona hemen irabazlea: aberas-
tasun unibertsalaren miraria posible da”. 
Denok nahi dugu aberats izan, denok 
jaso dezakegu diruaren bedeinkapena. 
Egunero ilusioari eutsi eta klase-amo-
rrua uxatu besterik ez dugu egin behar. 
Ez duzue aberastasuna gaitzetsi behar, 
desiratu egin behar zenukete. Anbizioa 
ona da, gora begira jartzen zaitu. Ez ibili 
gaizki esaka aberastasunaren kontra, 
ikasi hura desiratzen.

 Aberastasuna zilegiztatzeko egun-
go erritmoak Erdi Aroko bedeinkapen 
eta mirariak dakarzkigu gogora eta ira-
ganeko erritu sozialen pareko zilegiz-
tatze-ahalmena dauka. Aberastasuna 
denon eskura dagoen zerbait bezala 
aurkeztuz klase-gorrotoa uxatu nahi da; 
gehiegi eduki eta dena berentzat gorde-
tzen dutenekiko amorru zilegia.

Aberastasuna zilegizkotzat aurkeztea
Aberastasuna bidezkoa den zerbait gisa 
aurkezten saiatzen da loteria, aberasta-
sun horixe bera berez eta bere horretan 
krimen bat dela ahaztarazteko: diru-go-
searen krimena, zure ekintzen ondorioz 
beste gizaki batek sufritu egingo duela 
jakin arren soberakina metatzearen kri-
mena. Kapitalismoaren arau saihestezin 
bat, kosta ahala kosta ezkutatu beharre-
koa baita besteren sufrimenduaren kon-
tura pilatzen dela aberastasuna. Baten 
aberastasuna milioika pertsonaren po-
breziaren kausa zuzena baita. Hura ez 
banatuz baino ezin baita aberastasuna 
metatu. Lehen fasea gizakiak beste gi-
zaki batzuk esplotatuz sortzen da. Hori 
dela eta, aberastasuna existitzen dene-
tik, gizakiaren oparotasun ekonomikoa 
beti eraiki da kolektibitatean. Aberasta-
suna krimena da. Horra, adierazten hain 
erraza izanik, axolagabe utzi beharko ez 
gintuzkeen baieztapena.
 Horren atzean dagoen errealitate sa-
kona ulertzeko beharrezkoak dira den-
bora, lana eta zabalkundea. Horrexe-
gatik hartzen ditu kastak hainbesteko 
lanak hain deserosoa gertatzen zaion 
egia hori ezkutatzeko. Teknika ugari 
erabiltzen du horretarako: hedabideek 
etengabe errepikatuko digute zein zo-
ragarria den aberatsa izatea, bati gerta 
dakiokeen onena dela, denok desiratzen 
dugun panazea. Gure arazo guztien aka-
bera. Berez ona den aberastasun bat.
 Aberastasunaren alderdirik beltzena 
eta egiturazko izaera ahaztaraztea lor-
tzen du loteriak. Aise lortu ere, ez baita 
hain agerikoa errealitate horren osota-
suna. Askoz errazagoa da ikus-entzule 
pasiboen diru-gosea modu makurrean 
akuilatzea Barbie eta Ken-ak luxuzko 
yateetan eta paradisuko festetan era-
kutsiz. Barbie edo Ken hori zerorri izan 
zintezke, loteria erosi eta zenbaki sari-
tua zeurea izanez gero.
 Aberastasunaren publizitateak bi 
kontzeptu nahasten ditu berariaz: on-
tologikoki ona dena (aberatsa izatea) 
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eta moralki ona dena (eskuzabala iza-
tea). Ona denaren eta ontasunaren ar-
teko nahasketa horrek ahaztarazi egin 
nahi digu aberastasuna guztiz ezmo-
rala dela, bere jatorri zein jokamoldea-
gatik, eta moralitatea, hau da, justizian 
eta ekitatean oinarritutako gizarte ba-
tean bizitzea ahalbidetzen diguten ba-
lioak, berriz, hauek direla: berdintasu-
na, banaketa, eskuzabaltasuna, enpatia 
eta elkartasuna. Aberatsa izatea ona 
da, osasuntsu egotea, indartsua izatea, 
bakarra beharrean bi hanka edukitzea 
edo begibakarra izan beharrean ikus-
men ona edukitzea ona den bezalaxe. 
Baina ontologikoki ona denak ez du 
zertan moralki ere ona izan, eta ezin 
dira biak nahastu. Hortaz, ez zenituzke 
aberatsak gorrotatu behar: onak dira, 
zuk baino zorte hobea izan dute, beste-
rik ez.
 Klase-esplotazioa edo herentzia, ale-
gia, jaiotza-eskubideari lotutako aberas-
tasuna ez da ezbaian jartzen; errealitate 
bidegabeak badira ere. Pertsona zintzoa 
izatea eta gama altuko auto batean ibil-
tzea zorte-kontu hutsa baino ez da. Zer 

erru dute haiek, ezta? Zergatik ibili gaiz-
ki-esaka zorteko jendearen kontra?

Diruaren existentziarekiko  
fedea indartzea
Dirua existitu existitzen delako mitoa 
indartzea da loteriaren eginkizunik ga-
rrantzitsuena, ongi kalkulatutako litur-
gia edo erritu baten bidez. Badauzka 
bozeramaileak, cava, hedabideak eta 
etengabe zabaltzen den alaitasuna. Ia 
osorik gertakari horren bueltan ematen 

dute eguna. Ez al da inor harritzen egun 
oso bat (bi ez direnean) eskaintzea ger-
takari ekonomiko horri?
 Hainbeste liturgiaren atzean egia be-
realdiko bezain enigmatiko bat gorde-
tzen da, XX. mende amaieran eta XXI. 
mende hasieran Bartzelonako Uniber-
tsitateko irakasle xume Miquel For-
tuny-k aditzera eman zuen egia: dirua 
ez da existitzen. Erdi Aroko Semiotikan 
espezializatuta dagoen Erdi Aroko Fi-
losofiako irakasle bitxi eta bikain ho-
rren esanetan, potentzial paregabea 
zeukan kontzeptua zen jainkoa eta gai 
zen Erdi Aro osoa hala kontzeptualki 
nola diskurtsiboki antolatzeko. Ahal-
men hori erreferenterik ez izateari zor 
ziola zioen gure semiotikalariak, dis-
kurtsoan zeukan posizio erlatiboan 
baino ez zela eraikitzen eta defini-
tzen. Eta erreferenterik gabeko zeinu 
batenganako (jainkoa) sinesmen ho-
rrek fede-egintza bat eskatzen zuela. 
Fede-egintza oro erritual liturgikoen 
eta mirari errepikatuen bidez indar-
tu beharra dago etengabe, gizartearen 
egitura sinboliko, diskurtsibo eta anto-

 » Aberastasuna denon 
eskura dagoen zerbait 
bezala aurkeztuz 
klase-gorrotoa uxatu 
nahi da; gehiegi eduki eta 
dena berentzat gordetzen 
dutenekiko amorru zilegia
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lakuntzazkoari eutsiko bazaio eta ber-
tan behera etorriko ez bada. Ezertxo 
ere alda ez dadin.
 Fortuny irakasleak bere artiku-
luan azpimarratzen zuenez, gauza 
bera gertatzen da egungo jainkoare-
kin, diruarekin. Sistema sinboliko so-
zial osoa egituratzen duen eta erre-
ferenterik ez duen zeinua da dirua. 
Eta erreferenterik ez duenez, erantsi-
ko nuke nik, fede hori etengabe berri-
tu beharra dauka erritu indartsuen bi-
dez. Erritua zenbat eta ikusgarriagoa, 
subkontziente kolektiboan zenbat eta 
eragin handiagoa eduki, orduan eta 
eraginkorragoa izango da katarsia eta 
handiagoa fedea eraberritzeko ekintza. 
Gauza jakina da diruak fede-egintza bat 
eskatzen duela. Ogi-barra bat erosten 
dugunean, baliorik ez daukan zerbait 
ematen dugu haren truk, existitzen den 
zerbait gisa diruan daukagun fedea bai-
no gehiago. Orrialde asko idatzi dira tru-
ke-balioa gorpuzten duen diruari buruz. 
Baina gutxitan gogorarazten zaigu dirua 
ez dela existitzen, diruarenganako fedea 
dela existitzen den bakarra.

 Erreferenterik gabeko zeinu batengan 
daukagun fedea sendotzea du xedetzat 
loteriaren errituak. Sari handiak bakan 
batzuk aberasten ditu, dirua existituko 
balitz bezala. Dirua sortzen du hutsetik 
eta edozein izan daitekeen zorioneko 
bati ematen dio. Mirari bat da (ogia-
ren eta arrainaren mirariaren antzera) 
gertakariaren zentzu antropologikoan, 
gure fedea berrindartzeko gertakari 
sozial bat: bere ospakizunarekin, bere 
zorioneko aukeratuarekin, bere enun-
tziazio-errituarekin eta aurten aukera-
tuak nor izango ote diren jakin nahian 

dauden hedabide guztiekin, nori ez zaio 
iruditzen analogia bitxia? Jainkoarenga-
nako fedeari esker itsu bat edo legen-
dun bat sendatzeko gai zen santuaren 
parekoa. Fedea berritzeko balio zuten 
mirariek, eta horixe bera da loteriaren 
eginkizuna egun.
 Loteria garrantzitsua da aberasta-
suna herri xumeari hurbiltzeko ilusioa 
sortzen duelako eta haren existentzia 
zilegiztatzen duelako. Aberastasuna 
goxoago, bidezkoago eta humanoago 
bihurtzen duelako. Aberastasunaren 
aurpegi atseginena erakusten digu eta 
zerbait desiragarri eta eskuragarri gisa 
agertzen digu. Eta, batez ere, dirua be-
netakoa dela sinestarazten digu. Dagoen 
gauza erreal bakarra langileek egunero 
beren izerdiarekin sortzen duten abe-
rastasuna den arren. Langileei egunero 
lapurtzen dieten aberastasuna. Aberas-
tasuna sortzeari uzten dion egunean 
munduak jiratzeari utziko diola bezain 
egiazkoa.
 Baina horretarako, lehenik eta behin, 
edo aldi berean agian, beharrezkoa da 
loteria desagertzea. n

 » Arazo politikoak ezkutuan 
gordetzen dira, nagusiki 
kolektiboak diren 
arazoentzat soluzio 
indibidualak eskainiz
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