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ItZIAR bARdAJI 
GOIkOEtXEA
IRAKAsLeA

kapitalismo morerik ez,  
eskerrik asko

idiozia

Atzerapen mental sakona adieraz-
ten du idioziak, gaixotasun men-
tala, alegia. Idiotak ez du gaita-

sun psikiko edo intelektualik. Gaiztoek 
badute, ostera, gaitasun psikiko eta 
mentala. Eta espainiarrek ere bai, sal-
bu eta monarkiaren buru den errege 
bobolioak. Zitalkeria pertsonen ezau-
garri intrintsekoa da eta Espainiako 
monarkiaren burua zitala eta idiota da, 
egindako baieztapenen arabera: “Ez da 
onargarria ustezko demokrazia bat ai-
patzea Zuzenbidearen gainetik. Izan 
ere, legeak errespetatu gabe ez dago 
bizikidetzarik; segurtasun falta eta bi-
degabekeria baino ez dago, eta azken 
buruan, gizartearen printzipio moral 
eta zibikoak hausten ditu”. 

Francok, hil-hurren zegoela, dikta-
duraren azken mimenkadak banatzen, 
erregimenaren eta sistemaren arauak, 
zuzenbidea eta legedia bete zituen: Txiki 
eta Otaegi erail zituen. Diktaduran orde-
namendu juridikoa zegoen. Estatu ba-
tek sortu egiten du zuzenbide zehatz bat, 
erabilia izan dadin. Estatu orok dute or-
denamendu juridikoa, araudi eta legedi 
bat. Pentsaezina litzateke zuzenbiderik 
gabeko estatu bat, ordenamendu juridi-
korik gabe, araudi eta legerik gabe. Espai-
niak, gaur egun, ordenamendu juridiko 
jakin bat du. Espainiarra,  of course!

Espainiarrek legea bete dezaten es-
katzen diete katalanei, euskaldunei, es-
painiar orori. Legearen inperioak bat eta 
bakar egiten gaituelako, antza.

Baina Urkullu jauna arranguraka dabil, 
amorratuta, bere onetik aterata. Espainia-
ko Senatuan PP trogloditaren mintzaki-
deetako batek eskatu diolako Espainiako 
Kongresuari ez dadila euskaldunei esku-
menik oparitzen ibili, berrogei urtean esku 
aldatuta egon beharko liratekeen horiek 
hain zuzen ere, Espainiako ordenamendu 
juridikoak eta Konstituzioak esku aldatze-
ko agindua aspaldian emanagatik ere. 

Idiozian, zitalkerian edota suprema-
zismo arrazistan oinarrituta, eta monar-
kia buruak aldarrikatzen duen legeria 
hori bera. Argi dago haiek aldarrikatzen 
duten legea ez dutela beteko inoiz, inte-
res nazionalista espainiar eta diktatoria-
lak direla kausa. 

Urkullu jaunak direnak eta ez direnak 
esango ditu, ezpain bazterrak adur dario-
la jarri arte. Beste berrogei urte itxaroten 
egon beharko ote dugu euskaldunok, eus-
kal herritarren legeak ez diren inorenak 
bete ditzaten eskatzen? Ala maiuskulaz 
idazten eta sentitzen diren demokrazia-
ren baitatik sortutako araudi eta legedia 
egituratuko ote dugu gurean? Demokra-
ziaren gainetik ez dago legerik ez inposa-
ketarik, herriaren agindua baizik. 

Ikusi dugu lehenago. Ekologismoa da 
adibide paradigmatikoa. Halaber, pink 
washing-a edo gaypitalismoa. Merka-

tuak gure borrokak irentsi, digeritu eta 
gorotz moduan produktu kapitalista bat 
iraizten digu, salmentarako prest, siste-
mari funtzionala egiten zaiona.

Hedabideek soldatari, goi-mailako en-
presari eta politikariei, emakumezkoen 
futbol taldeei, zientzialari edota artista 
famatuei erreparatzen diete. Euskal He-
rrian greba feministaren antolakuntzan 
ibili direnek aldiz, migrazioa, arrazionali-
zazioa, presoak, neskameak, dibertsitate 
funtzionala, disidentzia sexuala, landa 

eremua, hau da, margena eta aniztasuna, 
kokatzen dituzte diskurtsoaren ardatz. 

Feminismoak desboteretze proze-
suak dira ahalduntze prozesu izateare-
kin batera. Helburua ez da historiak uka-
tu digun boterea geureganatzea, epikoki. 
Iraultza beste toki batetik egiten da, sa-
konago. Hegemonia suntsitu behar da. 
Margena zentrora eraman baino, zen-
troa bera desboteretuko dugu.

Feminismoaren hipermediatikotasu-
naren aroan, erradikaltasuna ozen man-
tendu da martxoaren 8an. Oraindik ere, 
kapitalismoari feminismoa kontrako ez-
tarritik sartzea badago. 


