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Euren gorputzen eta esperien-
tziaren ahotsetatik, bularreko 
minbizia dutenen beharrak 
ikusarazi eta osasun-sistema-
ren hutsuneak salatu dituzte. 
"Errealitatea ezkutatuta da-

goen modu berean, gure beharrak ere 
ezkutatuta daude". Besteak beste, azpi-
marratu dute mastektomia ostean on-
kologoak aukera guztiak "maila berean" 
eskaini beharko lizkiekeela, zuzenean 
titiaren berregitera edo protesia jartze-
ra bideratu gabe. Alegia, bere horretan 
geratzearen hautua normalizatzea. "Ez 
dago formula unibertsalik. Sistemak 
pertsona bakoitza ahaldundu beharko 
luke, bere kabuz erabaki dezan zein den 
beretzako aukerarik komenigarriena", 
laburbildu du Olatzek.

Nabari da Lorderen ideietatik edan-
dakoak direla; hark bezala, hasieratik 
minbizi prozesua partekatzearen alde 
egin dute, elkar-zaintzatik eta ahizpata-
sunetik. Hirurek era desberdinean bizitu 
dute gaixotasuna, baina badituzte gako 
komun batzuk. Izan Inurri elkartean 

topatu dute minbiziak azaleratutako 
minari eta bizitzari buruzko gogoetak 
elkarbanatzeko aukera, prozesu beretik 
igarotzen ari diren zenbait andrerekin 
batera: "Arrosaz margotu gabe, minbizia 
naturaltasunez bizi dugu Inurrin, femi-
nismotik, maitasunetik eta goxotasune-
tik". Orriotan bezala, bular bakarrarekin 
eta bulartsu ageri dira, kementsu, elkar-
teak salgai jarri duen 2022ko egutegian. 
Sandrak helburua argitu du: "Ez naiz 
biluzten nire gorputza ikusgarri egite-
ko, ikusezina izan ez dadin baizik". Jule-
ne Illarramendik sortu zuen Inurri, eta 
gerora batu zitzaizkion Miren Cuerdo 
eta Irati Jauregi; tabuei aurre egiteko 
hainbat proiektu martxan jarri ditu el-
karteak. Lasarte-Oriatik abiatuta, "inu-
rritegiak" Euskal Herri osora zabaltzeko 
desira dute.

ESTIGMA BIKOITZA
Edozein minbizi da izatez prozesu latza, 
bai gaixotasuna gorpuzten duenarentzat, 
bai hari bidean laguntzen diotenentzat. 
"Pertsonaren dimentsio guztiak harra-
patzen ditu". Gainera, estigmaz beteta 
dago eta beldurra eragiten du; jendartea 
"minbiziari bizkar emanda" bizi da, hari 
izkin egin nahian-edo. Aitortu dute de-
serosotasuna eragiten duela gaiak, baina 
galderarik deserosoenak dira egiten ez 
direnak. Horrez gain, emakume horiek 
badute "gainkarga" erantsi bat, bularreko 
minbiziari aurre egiteko titi bana kendu 
baitiete. Estigma bikoitza.

Dena den, pixkanaka naturalizatu 
egin dute bular bakarra izatea. Zuzen 
bota du galdera Sandrak: "Momenturen 
batean pentsatu nuen bizitza galduko 
nuela, beraz, zer da titia galtzea?". Hi-
rurak ados daude, bizitzea da inportan-
teena. Ordea, bularra galtzeak ere badu 
eragina emakumeengan. Batetik, nor-
bere gorputzarentzat baliotsua den atal 
intimo bat kendu dietelako, hala nola 
plazerari, emakumetasunari eta senti-
mendu onei lotuta dagoena askorentzat. 
Bestetik, egungo sistema patriarkalak ez 
dituelako normaltzat hartzen titi bakar-
dunak, "emakume oso" izateko bi bular 
edukitzea ezinbesteko baldintza delako 
jendartearen begietara.

Elenak gogaituta kontatu du mastek-
tomia egin ondoren topatu zuen egoera, 
bai osasun-sisteman, bai arropa den-
datan, bai eguneroko bizitzan: "Izuga-
rri harritu ninduen, erabat isilpean eta 
ezkutuan dagoen errealitatea da". Ain-
tzane Artolaren kasua gogorarazi dute. 
Duela bospasei urte minbiziaren ondo-
rioz bular bat kendu zioten, eta siliko-
nazko protesiarekin oso ezeroso senti-
tu arren, sinetsarazi zioten arazoa bera 
zela. "Onkologoak esaten zion ez zegoela 
bera bezala pentsatzen zuen inor; ba-
kardade handia sentitu zuen". Protesirik 
gabe kalera ateratzeko "ausardia" izan 
zuen, eta hedabideetan titi-bakartasuna 
zabaltzen hasi zen lehenetarikoa izan 
zen. Olatzek eskertu egin dio, telebistan 
haren eta Izan Inurriren testigantza en-
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“Uste dut sozialki onartutako 
protesia bularreko minbizia 
duten emakumeak isildu eta 
elkarrengandik bereizteko modu 
bat gehiago besterik ez dela”. 
Halaxe jaso zuen Audre Lorde 
idazle afro-amerikarrak 1980an, 
The Cancer Journals (Minbiziaren 
egunerokoak) liburuan. 
Lesbiana, feminista eta aktibista 
bera, bularreko minbiziaren 
ondorioz titi bat kendu zioten, 
eta bere bizipenetan oinarrituta 
argitaratu zuen liburua. 
Lau hamarkada geroago, 
aldarrikapen bera egiteko bildu 
dira gurekin Sandra Barkaiztegi 
Navarro, Olatz Mercader 
eta Elena Guinea: sistemak 
“ezkutatuta eta isilarazita” ditu 
titi bakarreko andreak eta horri 
aurre egiteko elkartu dira.

  LEIRE ARTOLA ARIN      DANI BLANCO
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tzunda ikusi baitzuen bazegoela aukera 
bular bakarrarekin bizitzen jarraitze-
koa: "Zorionez, gero eta gehiago gara". 
Horixe nahi dute, egoera berean dauden 
emakumeak ez daitezela bakarrik senti-
tu, eta erreferente izateko prest daude.

MINBIZIA ERE 
NEGOZIO BIHURTUTA
Zergatik dira sistemarentzat ikusezi-
nak? Beste zenbait arrazoiren artean, 
kapitalismoari egotzi diote errua. "Nire 
burua den bezala maitatzea ekintza 
iraultzaile erradikala da", bota du harro 
Olatzek. Elenaren esanetan, izugarrizko 
negozioa dago estetika-estereotipoen 
atzean. Horregatik daude isilarazita: ez 

dute diru-sarrerarik sortzen, ez dutela-
ko behar ileorde, protesi edota beste-
lako arropa berezirik gustura egoteko. 
Dena den, erosi nahi izanda ere, zail-
tasunak dituzte euren gorputz titi-ba-
karretara egokitzen diren jantziak to-
patzeko; bainujantzi eta bularretakoak, 
kasu. Apenas dauden, "eta daudenak oso 
garestiak dira". Gainera, ia guztiek dau-
kate protesia sartzeko zorrotxoa.

OSASUN SARE PUBLIKOA 
EZ DAGO PREST
Donostiako Ospitalean eta Onkologi-
koan ordu asko pasa behar izan dituzte-
nez, Osakidetzaren "hutsuneak" gertutik 
ezagutu dituzte. Nabarmendu dute pro-

fesional guztiak zoragarriak direla, bai-
na baliabideak falta dituztela. Sandrak 
dio osagileek beren borondatetik jarri 
behar dutela, instituzioek ez dietelako 
nahikoa erremintarik ematen. "Lazo 
arrosa gutxiago eta neurri gehiago", ke-
xatu da Olatz.

"Osasun-sisteman sartzen zarenean 
denak oso ondo funtzionatzen du: pun-
ta-puntako makineria, medikuekin hi-
tzorduak, analisiak... baina sentsazioa 
da zinta garraiatzaile batean zoazela". 
Giza-laguntzaren falta nabaritu dute, 
zalantzak argitzeko nahiz aholkuak es-
katzeko. Esate baterako, Olatzek onkolo-
goari galdetu zion ea norengana jo behar 
zuen nutrizioari eta ariketa fisikoari lo-
tutako laguntza jasotzeko, eta erantzun 
zion hor ez direla sartzen. Aldiz, beste 
kontu batzuetan bai: ileordeak saltzen 
dituzten ile-apaindegien zerrenda eta 
protesiak saltzen dituztenena ematen 
dizkiete. Jakitun dira gabeziak ez direla 
onkologoenak, baizik eta sistemikoak; 
"bost minutuko kontsultetan gutxirako 
denbora daukate".

Bide horretatik, Donostiako Onko-
logikoko langileen borrokarekin bat 
egin dute. Hain zuzen ere, hilabeteak 
daramatzate salatzen Osakidetzakoek 
baino lan-baldintza kaskarragoak di-
tuztela, 2019an sare publikoan sartu 
ziren arren.

ESTETIKAREN AURRETIK, 
OSASUNA
Pertsonak "osasunaren eta zaintzaren 
ikuspegitik" tratatzeko osasun-sisteman 
aldaketa ugari egiteko beharra aldarri-
katu dute. Esaterako, uste dute bularra 
berregitea aholkatzerakoan estetika 
osasunaren gainetik jartzen dutela me-
dikuek.

Ezin dugu kanpo 
juzguen mende 
bizi, gu horrelakoak 
gara eta listo, 
naturaltasunez 
hartu behar dugu”
Elena Guinea



Abenduak 31, 2021

GIZARTEA І 27

Ez naiz biluzten nire 
gorputza ikusgarri 
egiteko, ikusezina 
izan ez dadin baizik”
Sandra Barkaiztegi Navarro
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Titia berregitea "oso prozesu gogorra" 
iruditzen zaio Sandrari, "ikaragarria", eta 
Olatzek zera gehitu du: "Ez dezagun pen-
tsatu berregitea hautatzen duena bide 
errazena aukeratzen ari denik". Azal-
du duenez, sei ordu inguruko ebakuntza 
izan ohi da; besteren artean, bizkarretik 
gihar zati bat hartzen dute, eta, batzue-
tan, izterrondoko azal zati bat ere bai, 
titiburua osatzeko. "Arriskuak azaltzen 
dizkizute, baina sotilki onartzen da hori 
egingo duzula". Olatzi "surrealista" iru-
ditu zitzaion minbizi betean horrelako 
ebakuntza bat proposatze hutsa: "Hori 
ez da beste minbiziekin pasatzen".

"Ez dizute zuzenean aholkatzen be-
rregitea, baina sistemikoa da". Sandrak 
hasieratik oso garbi zuen ez zuela hori 
nahi, baina kirurgialariek "badaezpada" 
azal zati bat utzi zioten mastektomia 
egindakoan, etorkizunean iritziz aldatu 
eta berregiteko desira balu aukera iza-
teko. "Ez dute nire erabakia errespeta-
tu", deitoratu du. Adibidez, Sandrak ez 
du gustuko orbaina nola geratu zaion, 
"badaezpada" soberan utzi dioten aza-
lagatik, eta kritikatu du hori kentzeko 
ebakuntza ez dela gizarte segurantzaren 
baitako prozesuan sartzen; bai, ordea, 
bularra berregitea. Hortaz, salatu dute 
"aukeratzeko askatasuna" teorikoa dela.

Elenarentzat berriak dira berregitea-
ri buruzko azalpenak, medikuei ez bai-
tzien aukerarik eman horretarako. Argi 
zuen ez zuela egingo, eta Onkologikoko 
ginekologoak hasieratik errespetu osoz 
ulertu zuen. Halere, mastektomiaren 
bezperan medikuari deitu zion: "Gogo-
rarazi nion, mesedez, ez nuela berregite-
rik nahi eta ez uzteko azalik".

PROTESIAK EZ DIRA 
FUNTZIONALAK
Protesia ere Onkologikoan doan ematen 
dute, baina emakume hauek ez dute era-
biltzen, "oso deserosoa" izateaz gainera, 
"ez delako funtzionala", gorputzeko bes-
te protesi batzuk diren bezala. Olatzen 
bizitzan, esaterako, bularra oso garran-
tzitsua eta funtzionala izan da, edoski-
tzeari eta plazerari lotuta; baina hori 
ezin du berreskuratu. "Protesiak hori 
ez badit emango, nahiago dut nire gor-
putza orain dagoen bezala maitatu, eta 
baloratu zenbat disfrutatu dudan titiaz. 
Behin erabili nuela eta agur esateko ga-
raia dela, bizitzen jarraitu ahal izateko". 
Oilo-ipurdia jartzen zaio oroitzerakoan.

Hirurek aho batez aitortu dute ha-
sieran bortitza dela bularraren ordez 
orbaina ikustea. Dena dela, eguneroko 
lanketaren bidez, apurka normalizatu 
dute. Elenak azpimarratu du ezin dutela 
kanpo juzguen mende bizi: "Gu horrela-
koak gara eta listo, naturaltasunez hartu 
behar dugu". Olatzen alabek horrelaxe 
ikusi dute hasieratik, umeei dagokien 
xalotasunez; amari esaten diote "titi pi-
rata" duela eta orbaina "xalatua" dela. 
"Haurrek ez dituzte guk emakumetasu-
naren inguruan ditugun estereotipoak". 
Alaben begirada hori "ikaragarrizko 
ikasgaia" izan zela dio.

Sandrak gogorarazi du bizitza guz-
tian zehar daudela emakumeak euren 
gorputzen gaineko lotsekin gatazkan, 
titiekin ala gabe. Inguru feministatik da-
toz hirurak, baina onartu dute minbiziak 
eragindako aldaketa fisiko zein psiko-
logikoen ondorioz muturren aurrean 
jarri zaizkiela estetikari eta genero rolei 

atxikita zituzten auziak. Feminismotik 
erantzun diote: "Lehen borrokalariak 
baginen, orain, are gehiago". Minbizia-
ren prozesuak "sofatik ezin altxatzerai-
no" ahuldu ditu, baina ahaldundu ere 
bai, aldi berean: "Askatasunetik egiten 
dugu borroka orain".

Olatzek aldarrikatu du zoriona ezin 
duela estereotipo jakin batek baldin-
tzatu. "Gaur gaur da eta bihar agian ez 
gaude hemen. Zure alboan kimioterapia 
jaso duena ez dago hurrengo astean, eta 
agian hori zu zara". Topikoa baieztatu 
dute, hau da, bizitzari begiratzeko mo-
dua aldatu zaiela, arduren eta lehenta-
sunen ordena irauli zaiela. Audre Lordek 
gogoeta hauxe utzi zuen: "Zerk gehia-
gok beldurtu gaitzake, heriotzari aurre 
egin badiogu hura besarkatu ostean? 
Behin onartuta heriotza existitzen dela 
bizitzaren prozesu gisa, aurrerantzean 
nork izan dezake berriro nire gaineko 
boterea?".

GARAIZ ATZEMATEAREN 
GARRANTZIA
Koronabirusaren pandemiarekin batera 
pasatu dute bularreko minbizia hiru-
rek, osasun publikoa inoiz baino gehiago 
mugatu duten honetan. Hain zuzen, Osa-
kidetzak kalkulatu du EAEn 1.900 tumo-
re atzeman gabe geratu direla 2020an, 
"COVID-19aren pandemiaren eraginez", 
horietatik 202 bularrekoak. Protokoloz 
mamografia egitea egokitzen zitzaien 
emakumeen erdiek soilik jaso dute pro-
ba egitera joateko deia. Beraz, datuak 
ikusita, "zortedunak" izan dira Sandra, 
Olatz eta Elena, garaiz atzeman baitiete 
minbizia.
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Sandrak 49 urte bete berri ditu, eta 
duela bi urte diagnostikatu zioten, titian 
inoiz sentitu gabeko min-ziztada sumatu-
takoan medikuarenera joanda. Hasieratik 
jakinarazi zioten bularra kendu behar-
ko ziotela, eta kimioterapia ere jaso du; 
urrian eman diote alta. Olatzek 45 urte 
ditu eta abenduan urtebete egin du minbi-
zia diagnostikatu ziotela; bi alabaren ama, 
edoskitzen ari zela ohartu zen koskor txiki 
bat zuela, eta fase goiztiarrean harrapatu 
zioten. Prozesua pixkanaka igaro du: bi 
ebakuntza eta erradioterapia izan zituen 
hasieran, baina, nahikoa ez, eta hirugarren 
ebakuntzan bularra kendu zioten. Azke-
nik, kimioterapia tratamendua abuztuan 
bukatu zuen.

Elena uztailean konturatu zen kos-
kor txiki bat zuela, 54 urterekin: "Ez zen 
oso ondo nabaritzen, baina nik banekien 
nire gorputza ez zela horrelakoa ". Ozto-
po handiagoa eta denbora luzeagoa izan 
du diagnosia jasotzeko, koronabirusaren 
bosgarren olatu betean izan baita, aurrez-
aurreko arreta kenduta eta osagileak 
lanez gainezka zeudela. Azkenean, 
abuztuan esan zioten bi bularre-
tan zuela minbizia. Tumoreak 
garbitzeko ebakuntza egin eta 
erradioterapia eman zioten, 
baina beranduago bular bat 
kendu behar izan diote; bi 
hilabetetan lau aldiz pasatu 
da kirofanotik. Egun, erra-
dioterapia hartzen ari da, 
eta laster bukatuko du. 
Medikuei azpimarratzen 
die gauza korapilatzen 
bada beste bularra ere 
kentzeko; "ez da erraza, 
halere", erantsi du.

Gorputzean zerbait arrotza nabari-
tu zutenean, heriotzan pentsatu zuten, 
ezinbestean. Hortaz, lasaitua hartu zu-
ten onkologoak horri izen-abizenak jarri 
zizkionean: bularreko minbizia, metas-
tasirik ez. Olatzek gaizki pasatu zituen 
emaitzak jakin bitarteko egunak. Sandrak 
eta Elenak, berriz, erabaki zuten lasaita-
sunez itxarotea; Elena deiaren esperoan 
zegoen, ziur baitzegoen bazuela zerbait, 
eta jarraipena lehenbailehen egin zie-
zaioten nahi zuen. Prozesuan ikasi dute 
bizitza eta heriotza ez direla kontrakoak, 
baizik eta biak elkarren osagarri direla, 
alaitasuna eta tristura zein osasuna eta 
gaixotasuna diren era berean. Gorputz 
berean leku egin diote oinazeari eta go-
zamenari. 

Sistemak pertsona 
bakoitza ahaldundu 
beharko luke, bere 
kabuz erabaki 
dezan zein den 
beretzako aukerarik 
komenigarriena”
Olatz Mercader


