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Hausnarketa partekatzen hasi orduko, barkamena eskatu
beharko nuke. Abeslariek barkamena eskatu ohi duten
legez, eztarriko minez ez dutelako espero bezain ondo
abestuko, barkamena eskatuko dut nire idazkera ez delako
izango nahi bezain ederra, elokuentea edo interesgarria. Ez
dira sei aste pasa nire bigarren alabaz erditu nintzenetik,
eta nire burmuina hazkundean eta zaintzan murgilduta dago
zeharo, horretarako eraldatu baita azken hilabeteetan. Ez
da nik asmatutako kontua, jakina da haurdunen burmuinean
neurona-loturen inausketa gertatzen dela haurrarekiko
enpatia, adibidez, indartzeko. Hortaz, Silvia Nanclaresek
elDiario.es-en argitaratutako «La conciliación unicornio»
artikuluan dioen moduan, ez ezazue bikaintasunik espero,
tripetatik eta kaskarkeriarako eskubidean oinarrituta
idatziko baitut.
Gauzak hala, burmuinaren kontua ez dut aipatzen, bakarrik,
neure burua justifikatzeko, baizik eta ugaltzaileon paradigma
ere azken Aldiri-plazara ekartzeko. Aldizkariaren itxieraren
inguruko hausnarketa kolektiboari etxekotasunetik
ekarpena egiteko, esfera pribatuaren ateak zabaldu eta
barrura begiratzeko modu publikoan elkartzen gaituen
komunitate honetatik.
Partekatzeko gogoz, hona hemen hainbat galdera, susmo
pare bat eta erantzun bakar batzuk.
Produkzio eta erreprodukzioaren uren artean igerian
Bat baino gehiago izan dira gure Aldiriri amaiera emateko
arrazoiak, baina, erabakia hartzerakoan, berezko pisua
izan du azken urteotan somatu dugun idazle eta artikulu
faltak. Aldiritarrok (Erredakzio Kontseiluko kideak

zein aldizkariaren orbitan zaudeten idazle, irakurle eta
harpidedunak) adinean gora, bizitza profesionala eta
pertsonala uztartzea gero eta zailagoa egiten da, batez ere,
zaintza-lanak bilakatzen direnean bulegotik kanpora ematen
ditugun orduen protagonista. Horregatik, esango nuke,
aldizkariko idazleen kopurua jaisten joan dela guraso egin
garen heinean. Izan ere, produkzio eta erreprodukzioaren
uretan murgilduta, militantziari tartea eskaintzeko modurik
ba ote dago?
Beste modu batera esanda: produkzioa lehenesten duen
sistema honetan erreproduzitzea nekeza bada, nola
eskaini denbora militantziari, euskalgintzari, kulturgintzari,
komunitate intelektualari? Edo, berdina dena, hiruzpalau txio
idazteaz gain, noiz eta nola agertu esfera publikoan?
Non zeuden ama arkitektoak?
Arkitektura ikasketak egiten ari ginenean lagun-taldean
sarri hitz egiten genuen kontu bati buruz: erreferentziatzat
genituen (edo jarri zizkiguten) arkitekto klasikoen artean,
emakumeak oso gutxi ziren, eta haien artean amarik ez
zegoen; bagenekien, ordea, arkitekto gizonek seme-alabak
zituztela. Hala, ikasle neskon buruhaustea hasia zen: ama
izatea eta arkitekto top-a izatea aurkako bideak ziren,
bateraezinak omen.
Produzitu eta erreproduzitu, bi-biak egiteko gogoz, nik neuk
ama izateko hautua egin nuen, jakinik bide profesionala
bigarren postura jaitsiko zela (edo beherago), bere garaian
nire amak (arkitektoa bera ere) egin zuen moduan.
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1. irudia ~ Zazpi hilabeteko semearekin lan egiteko ahaleginetan.
Egilea ~ Ianire de Andres Olabarria.

Arkitektoa, ama eta autonomoa: A hirukoitza
Arkitekto-ama izango nintzela onartuta, hirugarren A
ezagutzea falta zitzaidan, alegia, autonomoen lan-egoera
prekarioa.
Uda-hasieran bilera bat izan nuen lan-eskaintza baten
xehetasunak ezagutzeko. Uda tarteko, lan egiteko denbora
eskas gelditzen zela esaterakoan arkitekto nagusi batek
argudiatu zuen, hain justu, epea finkatzerakoan kontuan izan
zutela oporretan lasai pentsatzeko eta sormena lantzeko
tartea izango genuela. Nire erantzuna garbia izan zen:
oporrak oporrak dira.
Iaz, beste lan-eskaintza bat prestatzen epez estu genbiltzala,
geografoa den lankide batek esan zidan: «Lasai, seguru garaiz
prestatuko duzula; izan ere, arkitektoek sekulako gaitasuna
duzue lan egiteko, gauez ere aritzeko gai zarete eta».
Laudorio hark ergel sentiarazi ninduen.
Bartzelonako arkitektura-eskolan ohikoegia zen gaupasak
egitea lanean, orduak eta orduak ematea produzitzen
(ikasten, itxuraz). Valparaisoko eskolan, aldiz, irakasgai
nagusiek ez zuten ordutegi finkorik (proiektuak eta
hirigintza, kasu). Irakasleak lana agintzen zigun, eta lankargaren arabera, hurrengo klaserako data finkatzen
zuen: biharamunean, bi egunera edo astebetera, bidalitako
ariketak burutzeko behar genuen denboraren arabera.
Hartara, prozesu pedagogikoek erritmo naturalagoa zuten,
esperientzia aberasgarriagoa bilakatzen zelarik.
Lan-eredua ez zen eskola bien arteko desberdintasun
bakarra: exigentzia eta lehiakortasun-ereduak ere oso
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bestelakoak ziren. Bartzelonako eskolan sustatzen zen
presio kolektiboak min handia egin zigun gutako askori,
eta emozionalki oso nekatuta bukatu genuen askok.
Valparaison, aldiz, elkarlana eta taldeko jakinduria lantzen
ziren, komunitatearen ezagutzak indartzeko, eta ohikoa zen
gelakideen partetik laudorioak jasotzea egindako lanagatik,
nire harridurarako. Ez dut sekula ahaztuko ikaskide batek
konpetentziaren inguruan esandakoaz: «Badirudi zuen
eskolan batek baino gehiagok uste duela Arkitekturaren
jabe dela».
Lan-munduan, eredu tradizionalean joera berberak
azaleratzen dira. Hala, hemengo arkitekto tradizionalak
arkitektura izango du bizimodutzat, behar adina ordu
eskainiz lanari, alegia, arteari. Eta krisia baldin badator, lanari
eutsiko dio kosta ahala kosta, lanorduaren prezioa larregi
jaitsita, konpetentziaren merkatutik ez desagertzeko.
Batzuetan, atsekabez bizi ditut gremioaren tradizio kaskarra
eta egonkortutako prekarietatea; gehienetan, ordea, lanbide
duinaren aldeko aldarria egiten dut, eta saiatzen naiz
baldintza egokiak praktikan jartzen, batzuen harridurarako.
Ama, autonomoa, arkitektoa eta aldiritarra, A laukoitza:
erreprodukzioa, produkzioa, lanbidea (ala diziplina?) eta
militantzia.
Slow life, edo bizitzak zentrora
Emakumeak lan-munduan sartu orduko, familia nuklear
tradizionalean aitak zortzi orduko lan-jarduna egiten zuen,
amak etxea eta senideak zaintzen zituen bitartean. Etxetik
kanpo, hortaz, zortzi orduko lanaldia familiako. Orain, aldiz,
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2. irudia ~ «Telelan selfie-a», pandemiaren itxialdi-garaian telelana egiteko
saiakeraren lehen minutua.
Egilea ~ Ianire de Andres Olabarria.

3. irudia ~ «Slow life» terminoa ezagutu orduko sentitu nuen semeak «astiro»
bizitzera eraman ninduela, arbola azpitik euria kontenplatzen duenaren gisara.
Egilea ~ Ianire de Andres Olabarria.
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familia nuklear tradizionaletan, teorian, bi lanaldi eskaintzen
zaizkio lan profesionalari, eta zaintzak erosi egiten dira.
Matematikak beti matematika, eta eragiten duten faktore
guztiei (orain) erreparatu barik, bi lanaldien eredua ez
da jasangarria bizitzak behar bezala zaindu nahi baditugu,
behintzat.
Hemen eta orain bizimodua boladan dagoen honetan, hori
da amatasunak niri egin didan ekarpen nagusietako bat:
slow life-a, edo, amamaren esanetan, «horixe eskatzen
deutsue orain umeek; eurei begira egotea». Lehentasunak
berrantolatu, erritmoa egokitu, fokua zaintzan jarri eta
abiadura pausatu. Bizitza biziraupen ez bilakatzeko aurkitu
dudan modu bakarra: maitatu, jolastu eta hazkuntzaren
plazeretan murgildu.
Trukean, astiro bizi garenok isolamendua eta bakardadea
ere pairatzen ditugu maiz, nahiz eta sarri aipatzen ez diren.
Komunitatean, esfera sozial zein publikoan, parte-hartzea
nekezagoa egiten da, adibidez, Aldiri-komunitatean.
Egoera horretan, niretzat Aldiri helduleku bat izan da, esfera
domestikoaren eta sozial-profesionalaren arteko zubia.
Aldirik mantendu nau bidelagunei lotuta, komunikazioan,
gaurkotasunean, komunitatearen orbitan bat gehiago
izaten. Musutruk edo denboratruk eta energiatruk aritu
arren, gasolina oinarrizkoa eta bestelakoa izan da: gurean
eta guretik jarduteko gogoa, alegia, diziplinaren ingurukoak
euskaraz argitaratzeko eta partekatzeko motibazioa. Geure
plaza sortzekoa. Horregatik, itxierak, ezinbestean, umezurtz
utziko nau.
Non dago aldiritar-gurasoen belaunaldi-ordezkapena?

4. irudia ~ Fake-a edo irudikeria polita, argazkia atera besterik ez nuen egin, ez
bainuen izan orri bakarra irakurtzeko tarterik.
Egilea ~ Ianire de Andres Olabarria.

Testuaren hasieran esan bezala, aldizkaria zarratzeko
motiboak hainbat izan dira, idazle eskasiaren zergatiak
beste hainbeste izango diren moduan. Baina, susmoa daukat,
faktoreetako bat badela aldiritar asko guraso bilakatu
garela, eta, artikuluek behar dituzten denbora eta energia
eskaintzeko moduan ez gaudela.
Alegia, lehen urteetan aldizkarirako artikuluak faborez eta
mimoz idazten zituzten (zenituzten) idazleek idazteari utzi
diote (diozue), logikoki, bizimoduak zaildu edo korapilatu
diren heinean. Egoera honetan, nahitaez sortzen zaidan
galdera hurrengoa da: non dago aldiritar-gurasoen (edo
hasierako aldiritarren) belaunaldi-ordezkapena?
Beste behin, joerak aztertzea tokatuko litzateke, argitzeko
zergatik ez den ordezkapena modu naturalean eman:
idazteko eta irakurtzeko kulturaren dekadentzia, kultura
kontsumitzeko plataformen eraldaketa, interes kolektiboak
eta bolada sozialak…
Agindu bezala, erantzunik gabeko galderak mahai gainean.
Eta bide batez, bihotzez, eskerrak eta txalo-zaparrada
ibilbideko aldirikide guztiei.
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