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Hipotesi batetik abiatzen gara: az-
ken hamarkadan eta Euskal Herri-
ko ingurune ezkertiar-militantean, 

psikoterapia motaren batean dagoen 
edo egon den pertsona kopurua nabar-
men hazi da. Militantziei eta borrokei 
loturiko ezinegonak, zauriak edo ma-
muak lantzetik harago, bizitzaren bes-
telako min eta dimentsioei ere heltzeko. 
Lau pertsonari galdetu diogu pertzepzio 
horren inguruan. Nagore Lopez de Luzu-
riaga Comunion eta Olatz Barrenetxea 
Larrondo psikologoekin Bilbon elkartu 
gara. Biek dituzte kontsulta pribatuak 
eta biek dute lotura herrigintzarekin. 
Iban eta Arkaitz Martinez de Albeniz 
Lopez de Subijana anaiekin Gasteizen 
egin dugu zita. Gaztetatik militantziari 

emanak, une eta arrazoi ezberdinenga-
tik hasi ziren terapian aspaldi. Terapiak 
formazioekin uztartu dituzte urteetan. 
Laurek egiten dute bat abiapuntuko hi-
potesiarekin, baina zeri erantzuten dio 
psikoterapien hazkundeak? Zergatik jo-
tzen zen lehen gutxiago dimentsio eta 
lanketa pertsonal horretara? Zergatik 
orain gehiago? Zein indargune eta ahul-
guneri erantzuten dio joera honek?

guaren ahuLtzea... eta aberastea
Psikologizatzearen arrazoietako batzuk 
Mendebaldeko eraldaketa eta joerekin 
lotuta daude. “‘Barne-iraultza’ eman 
da gizarte postmodernoetan: sekulako 
‘kontzientzia-mugimendua’, inoiz ez be-
zalako interesa norberaren ezagutza-

rekiko eta errealizazioarekiko (...) 60ko 
hamarkadako sentsibilitate politikoak 
‘sentsibilitate terapeutikoari’ eman dio 
bide. (...) Autokontzientziak klase kon-
tzientzia ordezkatu du, kontzientzia nar-
tzisistak kontzientzia politikoa”, idatzi 
zuen Gilles Lipovetsky filosofoak. Baina 
zer da nartzizista, niari arreta jartzea ala 
hori egiteko modua? “Norbanakoa zain-
tzea ez da nartzisismoa edo egozentris-
moa elikatzea. Nik uste biak uztartu dai-
tezkeela, pertsonala eta kolektiboa” dio 
Ibanek. Dimentsio pertsonala zaintzeari 
eta autoezagutzari garrantzia ematen 
diote elkarrizketatu guztiek.

Afera Euskal Herrira ekarrita, nor-
malizatu gabeko herria izan da gurea 
hamarkadetan, demokrazia kapitalista 
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Enpresetan, ikastetxeetan, kirol taldeetan… ez da 
psikologorik falta; artea, umorea edo bainua zirenak 
arteterapia, barreterapia eta hidroterapia dira egun, 
eta gure elkarrizketetan ohikoa da bipolar, neurotiko, 
depresibo edo psikosomatiko moduko terminologia 
erabiltzea... Homo politicusetik homo psicologicusera 
igaro gara, baita ingurune militanteetan ere.
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mendebaldarren paradigmatik begira-
tuta bederen. Anormaltasunaren enbo-
rra identitate nazional ezkertiarrean eta 
horri loturiko borroka erradikal oso he-
datuetan kokatu dezakegu –adar asko-
ko enborra, bestalde–. Mendebaldean 
postmodernitateak oro har gutasunak 
eta zehazki gutasun ezkertiarrak disol-
batzen zituen bitartean, Euskal Herria 
solidoago mantentzen zen, eta sare ko-
lektibo eta komunitarioak biziago zeu-
den. Kultura politiko oso bat garatu zen 
borroka horien inguruan, eta pertsona 
eredu jakin bat horren barnean. Gutasu-
na ahulduz joan da, ordea; herri norma-
lizatuagoa gara egun. Borroka armatuak 
ezaugarritzen zuen ziklo politikoaren 
aldaketa ahultze horren ondorio 
zein kausa da aldi berean, 
ziurrenik. 

Ikuspegi horretatik, 
psikoterapien bider-
katzea galera ba-
ten ondorio izan 
daiteke, “partai-
detza-eza” sen-
timendu batena. 
“Bai ikusten du-
dala kolektibota-
sun hori ahulagoa. 
Noraez handia egon 
da bost-hamar urteo-
tan, eta noraez horretan 
ate pertsonalagoak zabal-
du dira, ez bakarrik psikotera-
pia”, dio Arkaitzek. Bestelako ate per-
tsonal terapeutikoen artean mendiko 
lasterketak aipatzen dituzte bi anaiek, 
barrez, baina ez txantxetan. Oposizioak 
edo drogak aipa litezke ere, adibidez.

Baina eraldaketak galeratik ez ezik 
askatzailetik ere badu. Barrenetxearen 
iritziz, “militantziak eta borrokak ekarri 
duena da ‘gu gara’ indartsu bat, baina 
nia desagertuta”. Lopez de Luzuriagak 
dio urte luzez gutasun horren iruditeria 
80ko hamarkadako gizonezko militan-
tearena izan dela: “Eremu emozionala 
ez alboratzea ahuldadearekin lotzen ze-
lako; beldurra edo tristeziaren moduko 
emozio ‘negatiboak’, etsaiari arrazoia 
ematearekin; segurtasuna eta irmotasu-
na erakutsi behar zen”. 

Sarri zurruna eta itogarria egiten zi-
tzaien militantzian bizi zuten gutasuna 
Martinez de Albeniz anaiei. Legez kan-
poratzeen hamarkadan hasi ziren Ez-
ker Abertzalearen egituretan militatzen. 
“Batetik militantziaren irudia eta ere-
dua, indartsua eta segurua izan beharra, 
bestetik kaka baten moduan sentitzea 

eta nire miseria guztiak: oso zaila egiten 
zitzaidan biak uztartzea”, aitortu du Iba-
nek. Arkaitzek ildo beretik hitz egiten 
du: “Garai batean bizi izan nuena izae-
ren eta militantzia moduen aniztasuna-
ren aurkakoa zen. Oso grabatuta geratu 
zitzaidan 24 orduko militantearena. Go-
gortasuna zen balore zentrala. Eta es-
petxean berdina. 2009an irten nintzen 
kalera. Aldaketa politikoak lagundu zi-
dan 24 orduko militantzia hori modu la-
saiagoan bizitzen, baimendu zidan alde 
hauskorra ateratzen eta lantzen”. 

Arkaitzek espetxean izan zuen psi-
koterapiarekin lehen kontaktu oso aza-
lekoa, Presoen Kolektiboko psikologoa-
rekin. Irteterakoan terapia berrartzea 

erabaki zuen. Hasiera batean mi-
litantziari eta espetxeari lo-

turiko zauriak lantzeko. 
Laster sentitu zuen, 

ordea, autoezagu-
tza askoz harago 
zihoala. Iban ge-
roago hasi  zen 
p s ikotera p ia n , 
zortzi  bat urte 
direla, 26 urte-
rekin. “Krisi per-

tsonal batengatik 
hasi nintzen. Ha-

sieran adabaki baten 
moduan ikusten nuen, 

orain nire bizitzan integra-
tua dut”. Militante irudi publi-

ko sendoa zuen Ibanek. Arkaitzek Iban 
“erori” zen garaia ekartzen du gogora: 
“Askorentzat izan zen ‘joder, hau eror-
tzen bada, Iban hauskorra bada, ni ere 
eror naiteke’. Batzuk zentzu positiboan, 
‘nik ere baimendu diezaioket nire bu-
ruari erortzea’; beste batzuk beldurre-
tik, segurtasunen eraisketa bezala”.

niaren indartzea... 
eta pobretzea
Luze alboratuta egon ostean, beraz, 
niak presentzia irabazi eta arnasa li-
breago hartzen du gure artean. Ibanen 
aburuz, “orain dena erlaxatu denez, 
baldintza hobeak daude aurretik ge-
nituen gabeziak azaleratzeko”. “Zabal-
tzen doa zure buruari aurrez aurre eta 
osoki begiratzeko zenbat eta gaitasun 
gehiago izan orduan eta indartsuagoa 
zaren logika hori”, uste du Lopez de 
Luzuriagak.

Norbanakoarekiko arretaren ize-
nean, ordea, norberekeria saltzen digu 
kapitalismoak. Jendarte arazoak gabezi 
eta erru pertsonal bihurtzen dira. La-

guntzarik fidagarriena autolaguntza 
da, nor bere buruarekin ondo egoteko 
modua, autoestimua lantzea. Psikotera-
pien esparruan eskaintza askotarikoa 
da, baina ugarienak kognitibo-konduk-
tualak eta farmakologikoak dira: epe 
motzeko eraginkortasunean, ikuspegi 
neuronalean, sintomak ezabatzean eta 
egiteari ez uztean zentratzen direnak.

“Ez da ulermen kolektiborik edo so-
zialik ematen. Helburua da inor behar 
ez izatea eta zure kabuz moldatzea, 
hain juxtu bakardadea denean gaixo-
tzen gaituena”, dio Lopez de Luzuria-
gak. “Pertsonak daude gaixo? Jendartea 
dago gaixo, eta gu jendarte horretan 
bizi gara”, Barrenetxeak. 

Gutasunak terapeutikotik ere asko 
baitu. Itotzen zuen gutasun berberak 
zaintzen zuen Arkaitz: “Ni momentu 
askotan oso babestua sentitu naiz. Es-
petxean izugarri. Horrek duen balio 
guztiarekin”. “Nire irakasleak esaten 
zuen bizitzari zentzu handiena ema-
ten diona kidetasun sentimendua dela, 
ideal komun batzuk partekatzea. Iraul-
tza egitera dedikatuko bagina depresio 
gutxiago egongo liratekeela”, kontatu 
du Lopez de Luzuriagak. Gutasun han-
diak soilik ez, hurbileko eta hezur-ha-
ragizko pertsonak ere zaizkigu tera-
peutiko. Beste modu batera esanda: 
gainontzeko langileekin lehian jartzen 
nauen eta erabat esplotatuta naukan 
enplegu batek deprimitzen banau, se-
guru terapeutarenera joatea baino te-
rapeutikoagoa zaidala lankide edo sin-
dikatu borrokalari batekin harreman 
konplizea.

Feminismoa eta maskuLinitatea
Pertsonei eta haien hauskortasunei le-
kua egiteko orduan feminismoa lagun-
garria izan da, Barrenetxea zein Lopez 
de Luzuriagaren ustez. Adierazgarria 
da psikoterapien mundua oro har oso 
espazio feminizatua izatea, hauskor-
tasuna ez ezik zaintza ere feminizatua 
baitago. Terapia egiten duten pertso-
nen artean, baina, Lopez de Luzuriagak 
ez du hainbesteko alderik antzematen. 
Gizonek ahuleziarekin duten ukazio 
harremana ikusita, gutxiago izatea es-
pero zitekeen agian, baina aldi berean, 
hauskortasuna partekatzeko zailtasu-
nak laguntza profesionalaren beharra 
handitu dezake zenbait egoeratan. Eta 
laguntza modu onargarriagoa izan dai-
teke terapia, isilpean eraman baitaite-
ke. Kontuak kontu, azken hamarkadan 
gizonezkoen proportzioak gora egin 

ARkAItZ MARtINEZ DE ALBENIZ:

"MILItANtZIAN NOLABAItEkO 
ZIgORRA SENtItu Dut ARLO 
pERtSONALA LANtZEAgAtIk. 

ZAILA DA DIkOtOMIA hORI 
kuDEAtZEA"
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OLAtZ BARREnEtxEA (EZKERREAn) EtA nAGORE LOPEZ dE LuZuRIAGA PSIKOLOGOAK. BARREnEtxEAREn hItZEtAn, "PSIKOLOGIAK ALdE PSIKOSOZIALA LAndu 
BEhARKO LuKE, EZ hAInBEStE tERAPIA IndIBIduALA. hORI dA BEnEtAn JEndARtE SAnOA LORtZEKO MOduA". 

du. Gizontasun ereduak aldatzen ari 
diren seinale?

Martinez de Albeniz anaiek mas-
kulinitatearen auzia jarri dute erdian. 
Ibanen erorialdiak, esaterako, ez zuen 
hainbesteko harridurarik sortuko, gi-
zonezkoa izan ez balitz: “Uneren ba-
tean ere krak egin duten lagun mili-
tante batzuen artean komentatu ohi 
genuen, gurean kojonimetroa  egon 
dela. Iraultzailetik gutxi duen eredu 
tradizional hori”. Arkaitz harago doa: 
“Nik militantzian nolabaiteko zigorra 
sentitu dut arlo pertsonala lantzeaga-
tik. Zaila da dikotomia hori kudeatzea”. 

penduLutik harago, 
oreka askatzaiLea xede
Hamarkadetan gutasuna nagusitu da –
bertuteak dituena, baina niarekin erre-
presiboegia–, eta orain niak hartu du 
protagonismorik handiena –alde po-
sitiboak dituena, baina ondokoekiko 

eta gutasun eraldatzaileekiko loturak 
askatzen dituena–. Horra pendulua. 
“Hori ere ez da sanoa. Baina uste dut 
prozesu hori pasa behar dugula, per-
tsonalki eta herri bezala” dio 
Arkaitzek.

Pertsonen oinazeak 
baretzeko edo autoe-
zagutzarako balio du 
psikoterapiak, bai-
na jendarte osasun-
tsuago eta librea-
g o a k  e ra i k i t z e ko 
erreminta ere bada. 
Horretarako, ordea, 
bestelako terapia mo-
tak behar ditugu. Gure 
lau solaskideek kritikatu 
dute aditu-ezjakin erlazioa: ale-
gia, terapiara doan pertsonaren osasun 
mentala, emozionala eta erabakimena 
terapeutaren esku uztea. Autoezagutza 
ez da "terapia expressekin" osagarria, 

denbora eta ahalegina eskatzen du. Ba-
rrenetxeak terapia kolektiboa aldarri-
katu du: “Psikologiak alde psikosoziala 
landu beharko luke, ez hainbeste tera-

pia indibiduala. Hori da bene-
tan jendarte sanoa lortze-

ko modua”. Ahaztu gabe, 
sufrimendu oro ez dela 
gaixotasun; autoeza-
gutza eta terapia ez 
direla ezinbestean 
edo bakarrik psiko-
terapiatik pasatzen; 

bizitzaren zauriekin 
edo norbere mamue-

kin elkar-bizi ahal izate-
ko, lagunak direla adituak 

baino beharrezkoagoak; gu-
tasun eta kidetasun sendo eta mal-

gurik gabe ez dagoela pertsonen minak 
arintzerik; eta alderantziz, pertsona 
sendo eta malgurik gabe ez dagoela 
min kolektiboak gainditzerik. 
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NAgORE LOpEZ DE 
LuZuRIAgA:

"IRAuLtZA EgItERA 
DEDIkAtukO BAgINA, 
DEpRESIO gutXIAgO 
EgONgO LIRAtEkE"


