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Aitak absente izatetik, aitaren 
itzalak autoritatea adierazten 
zuenetik, laguntzera pasa zi-

ren aitak duela bizpahiru hamarka-
da, emakumeak lan-munduan ma-
siboki sartzearen ondorioz. Amak 
prest utziriko arropak jantziko 
dizkion aita, amak prest utziriko 
bazkari edo askaria emango dion 
aita… eta hurrengo urratsa, haurrari 
azazkalak moztu behar zaizkiola 
ikusten duen eta egiten duen aita? 
Haurrak zorriak dituela ikusten eta 
kentzen dizkiona? Galtzetan zuloa 
duela eta emendatuko diona? Eta 
bestelako zuloak, lagunekin, esko-
lan, maite-kontuetan... arazoren 
bat duela ikusten duen eta hizketa-
ra eseriko den aita… non da? Iritsi al 
dira lanak egitetik ardurak hartzera 
igaro diren aitak? 

Izan ere, aitatasun berria edo aita-
tasun positiboa —aitatasun ardu-
ratsuak azken finean— laguntzaile 
rola betetzen zuen aitatasunetik 
bereizten duena ardurak hartzea 
da. Zaintzaz arduratzea, haurren 
kargu egitea, egunerokotasuna an-
tolatzea eta biharkoa pentsatzea. 

Ritxar Bacete berdintasun-gaietako 
ikertzailearen arabera, aita lagun-
tzaileetatik aita arduratsuetara 
igarotzeko urratsa, oro har ez da 
egin: “Orain dela 20 urte gizonak 
laguntzaileak zirenean izugarrizko 
aurrerapen gisa ikusten zen. Arazoa 
da gaur egun ez dugula laguntzaile 
izatetik ardura hartzerako jauzia 
egin”.

Badira batzuk. Horietarik lau per-
tsona ezagun elkarrizketatu ditugu: 
Joni Ubeda Bide Ertzeaneko mu-
sikaria, Sustrai Colina eta Manex 
Agirre bertsolariak eta Jagoba 
Arrasate futbol entrenatzailea.

Zerk egiten du aita bat arduratsu?

Praktikak egiten du aita bat arduratsu. Denborak, haurrekin orduak 
eta orduak emateak, zaintzen, behatzen, jolasten, egoten orduak 
emateak eta ez haurtzaroaz, kontziliazioaz edo parekidetasunaz 
dugun pentsamenduak.  Praktikak, ordea, pertsonalak dira,  
gizartetik ez baitago aitak ardurak hartzera bultzatzeko baldintza 
ez presiorik. Beraz, oraindik, gutxiengoa dira aita arduratsuak.

Praktikak. Egunerokoak egiten du 
aita bat arduratsu, haurrekin den-
bora pasatzeak, orduak eta orduak, 
egoten, zaintzen, behatzen, pres-
tatzen, jolasten, elikatzen, ikasten 
desikasten denbora emateak. 
Denbora da ardurak hartzeko alda-
gai garrantzitsuena elkarrizketatu 
ditugun aitentzat, eta ez zaintzaz, 
haurtzaroaz, feminismoaz, korres-
pontsabilitateaz izan ditzaketen 
uste eta pentsamenduak soilik. 

Izan ere, pentsamenduz berdinza-
lea da gure jendartea —1etik 10era, 
batez beste, emakume zein gizonek 
8,4an jartzen dute euren burua—. 
Praktikan ordea, kontraesanak 
agertzen dira, eta asko falta zaigu 
aitek eta amek haurren zaintzan 
pareko rolak betetzera iristeko: 
“Nahiz eta gaur egungo estetika 
ideologikoak esan berdinzaleak 
izan behar garela, horrek ez du 
esan nahi berdinzaleak garenik egi-
ten ditugun gauzetan”. Eta bikote 
harremanak eta zaintza bereziki 
dira kontraesan horien testuinguru 
argi, Baceteren arabera. 

Aitek oraindik betetzen duten 
laguntzaile rola estuki lotua dago 
gizontasun-ereduarekin, gauza 
publiko eta ikusgarriak egitearekin  
—parkera eraman, eskolatik 
jaso....—. Gizarte baten baldintzen 
araberako aita edo ama izango 
gara, gizarte baten araberako rolak 
betetzen baititugu oro har. Ho-
rrexegatik, era berean, bat baino 
gehiago eraman du aitatasunak 
gizontasunaz hausnartzera, Manex 
Agirrek ondoko elkarrizketan dioen 
bezala. “Aurretik ere buelta batzuk 
eman dizkiot gaiari, baina aitata-
sunak indartu dit pila bat gaiari 
bueltak ematea. Genero banaketa 
argia bada gizartean, zaintzak ba-
naketa hori ia-ia  amildegi bihur-
tzen du.”

Aitatasun-eredua aldatzeak berekin 
ekarriko luke gizontasun-eredu 
hegemonikoa aldatzea, Baceteren 
arabera: “Inpaktu emozionalaren 
ukazioa da gizonen identitatearen 
eraikuntzarako metodo nagusie-
netarikoa. Baina esperientziaren 
bat baldin badago bizitzan gai dena 
teknologia edo kodigo emozionalik 
garatu ez duen norbait hunkitzeko, 
aitatasuna da esperientzia hori. 
Ezinbestekoa da gizonak armai-
rutik ateratzea”. Xabier Odriozola 
antropologoa ere bat dator Ba-
ceteren ikuspegiarekin, aitatasun 
arduratsuak maskulinitate hege-
monikoarekin talka egiten duela dio: 
“Aitatasuna oso momentu egokia 
da gizontasuna birplanteatzeko. 
Ume baten jaiotzak sentimenduen 
eta emozioen munduarekin harre-
man estu-estuan jartzen baitzaitu 
eta horrek, askotan, maitasunarekin 
konektatzera eramaten zaitu”. 

Maskulinitate hegemonikoa zalan-
tzan jartzera badarama aitatasun 
arduratsuak, aitak fitxa mugitze 
horrek ere amatasunaz eta fe-
minitate hegemonikoaz zalantza 
egitera ere eramango luke gizartea, 
amaren ezinbestekotasuna ez-
tabaidatzera, naturalizazioak eta 
ikuspegi biologizistak alboratzera; 
“Gizartearen irudiko, ama izatea da 
guztia, ama izatea da inkondizio-
nala izatea, biologikoa da, eta aita 
izatea zirkunstantziala da —Bace-
teren hitzetan—. Aukera dezakezu 
pater soziala eta inplikatua izatea, 
edo genitor bat bakarrik izatea, eta 
onartzen da: legeak onartzen du”.

Legeak onartzen du, eta gizarteak 
baimentzen du desoreka. Hiru 
egoera adibiderako: Aiten guraso-
tasun baimena lau aldiz txikiagoa 
da amena baino; emakumeek % 30 
gutxiago kobratzen dute batez bes-
te; aitek ez dute gurasotasunerako 



prestakuntzarik jasotzen.... Bace-
teren irudiko,  gure gizarte egiturak 
zaildu egiten du zaintza parekidea: 
“Sistema zitala sortu dugulako 
geure buruarentzat. Maskulinizatu 
egin dugu emakumeen sarrera lan 
mundura, eta, beraz, emakumeak 
inkorporatu arren, lan munduan ez 
da eraldaketarik egon, ez da femi-

nizatu; hau da, gizarte bideragarri 
bat sortzeko zaintzarako gaita-
sunak ez dira zentroan jarri”. 

Gurasotasuna hastapenetik bizi-
tzea aitatasuna arduraz betetzeko 
klabeetako bat da, Joxe Ramon 
Mauduit psikologoaren arabera. 
Mauduitek bi hamarkada darama-

tza bikoteak gurasotasunerako 
prestatzen, eta aldaketa ikaragarria 
sumatzen du gizonetan, ahaldun-
duta ikusten ditu gurasotasune-
rako: ”Sistemak berak bikotekidea 
baztertu egiten du haurdunal-
diko prozesuan eta erditzean ere 
ikusle hutsak dira; aldiz, argi ikusia 
daukagu bikotekidea haurdunalditik 
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Iaz Xilabako txapela jantzi zuenean ez zen ospakizune-
tan luzatu, “orain dela hiru aste haur bat jaio da gurean, 
eta arratsaldea etxetik kanpo pasatzeak esan nahi 
du besteak egon behar duela harekin”, adierazi zuen 
elkarrizketetan. Ekainen jaiotzak, oholtzan eta handik 
behera, kokatzen lagundu dio Colinari (Urruña, 1982).

Aitatasunaz arduratzen den gizona egoerak, bikoteak, 
kontzientziak… zerk bultzatzen du rol hori hartzera? 
Nire ideiekiko ahal bezain era koherenteenean bizi nahia 
dago batetik, eta bizitzako etapa bat ehuneko ehunean 
bizitzeko grina bestetik. Ez daukat rol bat hartzearen 
sentipenik. Nire kontraesan guztiekin, egon nahi dudan 
lekuan egoten saiatzen naiz, nahiz eta kontziente nai-
zen pediatrak ez didala aurpegira begiratzen eta azalpen 
guztiak haurraren amari ematen dizkiola, edo umea 
negarrez hastean kalean gurutzatzen ditudan amona 
guztiek sentitzen dutela esku hartzeko zilegitasuna. 

Eraikitako gizontasuna eta orain bizitzen ari zaren aita-
eredua bat datoz? 

Pertsonalki ditudan gizontasun eta aitatasun ereduak 
oro har bateragarriak izateak korapilo zenbait askatzen 
lagundu dit. Hala ere, ez nago nire kontraesanetatik 
salbu, eta saiatzen naiz inguruari adi egoten. Esaterako, 
kontziente naiz udazkeneko goiz batez haurra kale-
tik goxo paseatzen duen gizonezkoa aita sensible eta 
enrollatutzat hartzen dela, eta zeregin berean ari den 
amari ez zaizkiola inondik inora adjektibo horiek erans-
ten, bera egiten ari dena “funtzio natural” bat betetzea 
balitz bezala. Kontziente naiz lagunarteko bazkari bati 
haurra zaintzeagatik uko egiteak aitzakia kutsua duela 
zenbaitentzat, ez zaiela buruan sartzen, baina... 

Zaintzak zer-nolako onura ekarri dizu? 
Mundua ikusteko talaia bat ere bada zaintza. Aita izan 
aurretik existitzen zirenik ere ez nekien gaiei buruz 
pentsatu behar izan dut, plano teorikoan susmatzen 
nituen joera batzuk neure larruan bizitzea tokatu zait, 
aita izan aurretik neraman bizitza erritmoa zalantzan 
jartzea, etorkizunari buruz lehen ez nituen kezkak ager-
tu dizkit... Era berean, lehentasunen eskala ere birplan-
teatzen lagundu dit, niretzat zinez garrantzitsuak diren 
horietan zentratu eta gainontzekoak erlatibizatzen.  

Eta bertsotarako, zer-nolako onura/galera ekarri dizu?
Pertsonalki janzten nauenak bertsolari gisan janzten 
nauela sinesten dut. Kantatzeko eta hausnartzeko 
mundu, ikuspegi, egoera eta pertsonaia berriak eman 
dizkit. Gauzak erlatibizatzen asko lagundu dit, nire lana 
distantzia batetik ikusten. Bestalde, jarrera bat ere 
eman dit, momentuari erantzutekoa. Haur batekin ongi 
hasten den eguna okertu daiteke, berriz bere onera eto-
rri, berriz okertu... Eta alderantziz. Horrek asko lagun-
tzen dit bertsotan gaizki ari naizenean buelta ematen 
eta ongi ari naizenean gehiegi ez sinesten. 

Bertsotan amak ari dira kantari, eta aita arduratsuak 
ere oholtzan zaudete... zuek ere eremu horretan bidea 
urratzen ikusten duzue zuen burua? 
Gai horren aurrean erabat kokatu gabe nago oraindik. 
Serio esaten ditudan zenbait kontu txistetzat har-
tzen dizkidatela ohartzen naiz, edo, esan nahi dudana 
esan nahi dudan gisan kantatzea lortu arren susmoa 
dut entzuleak ez dituela nik ulertzea nahiko nukeen 
bezala ulertzen. Komunikazioaren arrakalak. Espero dut 
denborarekin gaiaren aurrean egokiago posizionatzen 
asmatuko dudala eta gaia tratatzeko beste zeharbide 
batzuk agertzen joango direla. 

“Zaintzak lehentasun 
eskala birplanteatzen 

lagundu dit”

SUSTRAI COLINA
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inplikatzen denean eta biek ekipoa 
osatzen dutenean, ikaragarrizko 
indarra hartzen dutela unean-
unean sortzen zaizkien gatazkei 
aurre egiteko, eta euren haurrei 
gaitasunak garatzen laguntzeko”. 
Baceterentzat genero ikuspegia-
rekin antolatu beharko lirateke 
umeen etorrera prestatzeko guraso 

bientzako ikastaroak. “Oinarrizkoa 
iruditzen zait. Izan ere, hasieratik 
ez baduzu dinamika desberdin bat 
sortzen, finkatu egiten da egitura. 
Gizonak zenbat eta presenteago 
egon haurdunaldian, aitatasunak 
inpaktu handiagoa izango du 
beraiengan”. Adituekin bat datoz 
elkarrizketatuak; Jagoba Arrasate 

eta Joni Ubedarentzat funtsezkoak 
izan ziren ikastaro haiek, bikotea 
ekipo egiteko. 

Araudiak, legeak, lan-merkatua, 
baimenak... gizartea funtsean 
aldatu bitartean, bikote paktua 
behar da aldaketa eman dadin, 
oro har elkarrizketatu gehienak 

“Tributik urrutiratzean 
ardurak bion artean 

hartu ditugu”
Gauza bat da umezalea izatea, beste bat aita izatea eta 
hirugarrena aitatasunaren ardurak hartzea. Xuhare eta 
Lukarekin denbora ematea izan da aita arduratsu iza-
teko giltzetako bat Numanciako entrenatzailearentzat 
(Berritxu, 1978).

Adituen arabera, haurren zaintzan ere entrenadore 
izatea da aita arduratsu izatea, zu nola kokatzen zara?
Ez dakit muga non dagoen, bai banaiz edo ez naiz. Nire 
egoera aldatu egin da, Xuhare jaio zenean ni Realeko 
entrenadore nintzen eta goizean goiz irten eta iluntzera 
arte ez nintzen etxera heltzen. Orduan, zuk nahiz eta 
ardurak hartu nahi izan, denborarik ez baduzu egiten 
etxean ez zara helduko. Orain Lukaren jaiotzarekin 
eta Sorian gaudenetik denbora asko ematen dugu 
elkarrekin. Orain bai sentitzen naiz aita arduratsu nik 
nahi bezala, gauza gehiagotara iristen naiz, eta horrek 
ardurak hartzearekin batera emaztearekin ekipoa osa-
tzera eraman nau. Realeko entrenadore kargutik kendu 
nindutenean onetik zerbait izan zuen: Xuharerekin 
denbora asko pasatzen nuen, eta berak nirekiko jarrera 
aldatu egin zuen, esanaz bezala, “orain aita nirekin 
dago”. Txarto sentitu nintzen, ze hori horrela bazen 
lehen kontrakoa sentituko zuen. 

Denbora izan da ardurak hartzeko faktore?
Eta beste hiri batera joan izana. Nik hasieran “ahal nue-
na” egiten nuen baina nire emazteak —Hiart Aizpurua— 
laguntza zeukan, ama minutu batera zeukan, eta orain 
tributik urrutiratu garenean ardura bion artean hartu 
dugu. Soriara etorri ginenean nire andrea beldur zen 
bera bakarrik arduratuko zela zaintzaz, baina egoerak 
gauzak beste era batera egitera eraman gaitu eta beldur 
hori konfiantza eta konplizitate bihurtu da. 

Erditzerako prestatu zinen zeu ere Alazne Apalantza-
rekin, lehen unetik zure lekuan egoteak laguntzen du 
loturak estutzen?

Nik uste dut baietz. Niri beti gustatu izan zaizkit hau-
rrak, baina jakin nahi nuen aita bezala zer egin, horri 
ondo erantzuteko gai izan eta lan horretarako egin 
genuen prestaketa neure burua aitatasunerako pres-
tatzea ere izan zen. Aurrerapauso bat izan zen erdi-
tzeari buruzko informazio pila bat jasotzea, klaseetara 
Hiarterekin batera joatea, emaztea hobeto ezagutzen 
duzu, prozesua hobeto ezagutzen duzu eta kontaktuan 
jartzen zaitu ume horregaz. Uzkurdurak hasi zirenean 
biok bagenekien zer egin... Eta umea jaiotakoan zerbait 
irabazia neukala sentitu nuen.

Zer-nolako onura ekarri dizu zaintzak?
Onurarik handiena eurak ikustea da, eurek aita hor 
daukatela sentitzearen kontzientzia izateak niri ikara-
garrizko satisfazioa ematen dit. Horrez gain, niri asko 
aportatzen dit, ontasunean, lasaitasunean. Bakoitzak 
bere bizimodua eta helburuak ditu, eta gurea umeei 
ahalik eta heziketa eta egunerokotasun onena ematea 
denez, hori betetzen ikustea satisfazioa da. 

Aitatasunaz hitz egiteko, hausnartzeko, ikasteko, 
desikasteko zer espazio duzu? 
Gure prestatzaile fisikoak ere ume txiki bat dauka eta 
etengabe ari gara horri buruz hitz egiten. Gaur bakunatzera 
eraman du... haur-eskola ere bertan daukagu eta noiznahi 
joaten gara buelta bat eman eta gero ofizinara etorri. Gure 
lanbideak zenbait gauza pertsonaletarako asko muga-
tzen zaitu, eta ziurrenik zaintzarako ere bai, baina askotan 
lan hau beste asko bezala aitzakia moduan erabiltzen da 
zaintzaz ez arduratzeko. Pertsonak eta bikoteak ardurak 
partekatzeko pausoa ematen badu, egin dezake. 

JAGOBA ARRASATE



nabarmendu duten eran, izan ere 
gaur egungo gizarte-eredutik ez da 
antzematen aitatasunaren ardurak 
hartzeko presiorik ez bultzada-
rik. “Gizonezkooi berezko bezala 
aitortzen zaigu aiton ihes egiteko 
beharra; suposatu egiten zaigu ihe-
serako aukera daukagula, ardurak 
ez hartzekoa”, dio Agirrek. Bacetek 
dio gehiegizko tentsiorik ez da-
goen baldintzetan, gizonezkoak ez 
daudela prest aldaketarako. “Zer-

tarako? [Gizona] sozializatua izan 
da bere bizitzaren ardatza izateko”. 
Nahiz eta gizartea aldatu gabe ere 
bere bizitzaren ardatza bai alda 
dezakeen norbanakoak: “Kontua da, 
esaten dugula ‘goazen patriarkatua 
eraldatzera’, baina itsasontziaren 
lema aldatzea konplexua da. Baina 
egunerokoan aukera dugu aldake-
ta eragiten duten gauzak egiteko. 
Adibidez, nik nire bikotearekin ha-
rreman justuagoa bat sor dezaket, 

gaur bertan hasita”.

Izan ere, bikotekidearekiko begi-
runea da aitak ardurak hartzera 
bultzatzen dituen faktore ga-
rrantzitsuetako bat, zaintza bera, 
haurraren ongizatea edo bestelako 
arrazoietatik harago. Egoera pare-
kideago baten mesedetan, gizonak 
aitatasunaz okupatzen direnean 
amatasuna desokupatzen baita, eta 
emakumeak familiaren zaintzatik 
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Aitei iheserako eskubidea onartzen 
zaiela zioen Manex Agirre bertsola-
riak (Aramaio, 1982) Berria-ko zuta-
be batean: «Eta zuk, zer, ez al duzu 
mendian korrika hasi behar? Edo 
bizikletan kilometroak egitera joate-
ko asmorik ez duzu? Bi ume hazten 
ari zara, 35 urte inguru... Orain da 
unea. Bestela, arraro begiratuko 
dizute...». Genero arrakalari egoz-
ten dio ardurak batzuen bizkar eta 
pribilegioak besteren esku lagatzea. 
Horren aurrean eguneroko ariketa 
egiten saiatzen dira Ur eta Xuneren 
zaintzan Libe Ramila eta biak.

Iritzi emaile asko aitak izanagatik 
ez da gizonezkoen testuetan oso 
ohikoa gurasotasunaz, zaintzaz, 
hazieraz... idaztea. Zuk ordea idatzi 
duzu, besteak beste Iheserako 
pribilegioa zutabe gogoangarria. 
Zergatik uste duzu dagoela halako 
isiltasuna, eta ostera, zuk zergatik 
idatzi izan duzu aitatasunetik? 
Berria-n astero idazteak esan nahi 
du beti ibili behar duzula gai bila, eta 
guk orain familian daukagu 2 urteko 
bat eta 4 urteko bat, eta gure bizitza 
goitik behera aldatu du. Inebita-
blea da niretzako gai hori aipatzea. 
Saiatu izan naiz aitatasunetik eta 
gizonezko izaeratik apur bat ihes 
egiten eta zaintzari buruz modu 
espezifiko batean berba egiten, 
justu zuk aipatu duzun artikulua da 
salbuespena. 

Zuri inebitablea zaizu... baina beste 
askori ez zaie...
Nik bi kontu ikusten ditut. Alde 
batetik, ikusten bada zaintzaren 
gaia, normalean emakumeak dira 
horri buruz idazten dutenak. Eta 

tzearekin badu loturarik aitak ardu-
rak hartzen hasi izanak? 
Arduratsuaren adjektibo hori gizo-
nezkooi jartzen zaigu, aldiz, emaku-
meek, ematen du, berez dakartela 
arduratsu izatea, ama dira eta uler 
tzen da amaren kategoriaren ba-
rruan datorrela ardura. Hori zergatik 
da? Betidanik emakumeak arduratu 
izan direlako zaintzaz eta orain, sal-
buespenak salbuespen, ematen du 
buelta emateko iniziatiba batzuk ba-
daudela, nahiz eta  iniziatiba horiek 
guztiz pribatuak diren. Ekimen per-
tsonalak dira, familian egiten duzun 
hitzarmen konkretu bat, gizartetik 
ez baitago inolako presiorik ardurak 
partekatzeko eta aita “arduratsuak” 
bultzatzeko.

hori genero bereizketa historikoaren 
ondorioa da, zaintzaren eta arduren 
kontua emakumeei egotzi diegu 
gizonezkoek, eta emakumeak askoz 
kontzienteagoak dira eta iritzi for-
matuagoa daukate, hasteko. Baina 
hala ere, generoaren ikuspegia alde 
batera utzita, orain dela urte gutxira 
arte, familiako zaintzaren gaia ez da 
zerbait erakargarri moduan ikusi, ez 
dugu ezer eduki kontatzeko horren 
inguruan, ez da gai bat izan, egunka-
rietan iritzi artikulu bat idazteko gai. 
Orain dela hamarkada baten bueltan 
hasi da agertzen prentsa espeziali-
zatutik kanpo gizarteko gai garran-
tzitsu moduan. 

Zaintza gogoetarako gaitzat har-

“Gizartetik ez dago presiorik 
aita arduratsuak bultzatzeko”

MANEX AGIRRE
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harago, bere buruaren zaintzaz, 
lanaz eta bestez arduratzeko den-
bora gehiago dauka. 

Ona zeinentzat?
Lau elkarrizketatuak bat datoz 
zaintzak denbora galera ekarri 
badie ere onura pertsonalak han-
diagoak izan direla — ikerketak 
ere diote gehiago inplikatzen diren 
aitek garatzen dutela enpatia eta 
emozionalitatea—. Baina onurak, 

adituek diotenez, ez dira soilik gizo-
narentzat. Bereziki seme-alaben-
gan eragiten du gizonak zaintzan 
benetan inplikatzeak. Asebetetasun 
eta egonkortasun pertsonalari 
dagokionez batetik, baina baita rol 
sozialei dagokienez ere, zaintzan 
inplikatzen den aita batek beste 
gizontasun-eredu bat transmititzen 
baitie bere seme-alabei. Baina me-
sede egiten dio, baita ere, bikoteari. 
Eta gizarteari. Nahiz eta aldaketa 

amiñika ari den gertatzen. 

Praktikan gutxi dira oraindik ar-
mairutik ateratzen ari diren aitak 
—zaintzagatik lan murrizketak eta 
baimenak eskatzen dituztenen % 93 
emakumezkoak dira—. Laguntzaile 
rolean gustura daude, antza. Bace-
tek dio ez dela sakoneko aldaketarik 
gertatu, bidean dagoela: “Sortzen ari 
dira uhartetxo batzuk, hazi batzuk 
ereiten hasi dira”. 

Zer da zuretzat aita arduratsua 
izatea? 
Nik eduki dezaket buruan ideia bat, 
baina hori erakutsi egin behar da, eta 
hori egunerokotasunean erakusten 
da. Gu etxean saiatzen gara ardurak 
partekatzeko ariketa egiten. Ez da 
lanak konpartitzea bakarrik, lanak 
konpartitzearena beste kontu bat 
da, ez da ardurak hartzea. Konturatu 
izan gara etxean, nire bikotekidea 
lanean dagoenean eta ni haurrekin 
nagoenean, egin beharreko gauza 
gutxiago egiten ditudala umeekin. 
Adibide zehatz bat: umeei azazkalak 
moztu behar zaizkiela, ba niri ez zait 
irteten. Eta Liberi, nire bikotekideari, 
bai. Eta ohitura hori barneratuta 
daukagu eta lan hori berak egiten du 
beti, eta horrelako gauzak beti berak 
egiten ditu.
Noizean behin honi guztiari buruz 
berba egiten dugu, baina igual gehia-
gotan egin beharko genuke: “begira, 
hau zergatik da? Eta beste honekin 
zer?”. Horretan saiatzen gara, eta 
arduratsu izatea igual hortik dator, 
ariketa kontziente hori egitetik. 
Eta oraindik ere konturatzen naiz, 
familiaren egunerokotasuneko pisu-
rik handiena berak eroaten duela, ez 
dugu lortu ardurak partekatzea eta 
ez dakit lortuko dugun. Beste fakto-
re batzuk badaude: nik berak baino 
lan jardun luzeagoa daukat, eta 
hortik aparte bertsotan egiten dut 
eta etxetik kanpora denbora gehiago 
pasatzen dut berak baino.

Orduan, Manex, zuk ere baduzu 
iheserako pribilegioa?
Bai. Badaukat bai. Uko egin nion 
haurra jaio zenean, pare bat urtez 
bertsoak utzi egin nituen, ikusten 

nuen gure unitate familiarrak eta 
horren ondorioz nik gehiago galtzen 
nuela irabazi baino. Umeak txikiak 
direnean nik behintzat umeekin 
egon gura dut, eta gainera lan egin 
behar da, lagundu egin behar da eta 
ardurak hartu behar dira. 
Niretzako bertsolaritza aisialdirako 
jarduera bat da, hori argi eta gar-
bi. Ez da ez nire bizibidea, ez nire 
ofizioa... nire lanetik aparteko gauza 
bat da, eta niretzako ihes egiteko 
modu bat da, bai. 

Gizonezkoek nahi al dute iheserako 
pribilegio hori utzi? 
Gizonezkooi berezko bezala ai-
tortzen zaigu aiton ihes egiteko 
beharra; suposatu egiten zaigu 
iheserako aukera daukagula, ardurak 
ez hartzekoa. Amei aukera hori ez 
eskaintzea dakar horrek. Oso maiz-
tasun handiz ikusten dut ume txiki 
bat daukan ama bat umerik gabe 
bakarrik dagoenean beti galdetzen 
diotela “eta umeak?”, eta aitei ez 
digute galdetzen. Gure maskulinitate 
zorioneko honekin loturik, aitata-
sunaren ia-ia ezaugarri innato bat 
dela ematen du bakarrik egoteko 
aukera. 

Gizonezkotasuna, maskulinitatea 
aipatu duzu... gizonezko izateko 
modu hegemonikoaz hausnartzera 
behartu zaitu aitatasunak?
Bai, duda barik. Aurretik ere buelta 
batzuk eman dizkiot gaiari, baina ai-
tatasunak indartu dit pila bat gaiari 
bueltak ematea. Genero banaketa 
argia bada gizartean, zaintzak ba-
naketa hori ia-ia  amildegi bihurtzen 
du. Emakumeei eta gizonei zaintza-
ren ikuspegitik ematen zaien tratua 

oso diferentea da eta familia ekar-
tzen duzunean mundura, distantzia 
hori asko handitzen da gizartearen 
begietara. 

Gizon hegemonikoaren trajean 
emozioek ez dutela kabidarik 
esaten da... Esparru horretan zuri 
zer ekarri dizu zaintzak?
Oso ikuspegi interesantea irudi-
tzen zait zaintzak dakartzan onurei 
buruz hitz egitearena, zaintza beti-
beti hartzen baitugu sakrifizio mo-
duan eta oso-oso gutxitan aipatzen 
dira ekartzen dizkigun onurak. 
Norbere egoei eta egoismoei egurra 
emateko ariketa bat da beste per-
tsona bat zaintzea, zure buruari 
apur bat gutxiago begiratzen 
erakusten dizu. Eta hori, nik uste 
dut denontzako dela onuragarri. 
Ikusten duzu umea hazten eta ha-
rrotasun sano bat ere ematen dizu; 
zuk ikusten duzu zuk badaukazula 
paper bat ume horren hazieran eta 
bizitzan eta hori satisfazio handia 
da. Eta emozionalki nik ikusi dut 
lehen baino errazago hunkitzeko 
gaitasuna daukadala. 

Eta zaintzaren gaineko hausnarke-
tatik datorren jardun intelektuale-
rako zer onura ekarri dizu zaintzak? 
Ze gero eta gehiago, bada bertsota-
rako gai zaintza...
Bai, emakume bertsolariek zorionez 
sekulako lana egin dute azkeneko 
urteetan. Baina gizartean nagu-
si den joera hor ere ikusten da, 
zaintzari loturiko gaiak emakumeak 
tartean daudenean ia-ia beti daude 
presente, eta gizonak tartean dau-
denean, aitatasuna oso anekdotikoa 
da.  
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GAI NAGUSIA: aitatasun arduratsuak

“Norberak egiten ez duena besteak egin behar 
du, beraz, erantzukizuna hartu beharra dago”

Bigarren haurraren esperoan zirela 
jakin zuenean Bide Ertzean tal-
dearen erritmoarekin ezingo zuela 
jarraitu iragarri zien taldekideei Joni 
Ubeda baxu jotzaileak (Ibarra, 1973). 
Xune eta Ur alaba eta semearen 
zaintzaz okupatuz, bikotekidearen 
ogibidea jarri zuen bere musika 
ibilbidearen aurretik.

Bide Ertzean gelditzeko arrazoie-
tako bat zure aitatasuna izan zen... 
Gure eszenan ez da ohiko erabakia, 
nola bizi izan zenuen? 
Bigarren umearen esperoan geun-
dela jakin genuenean, nire taldeki-
deei esan nien bi ume txiki etxean 
izanik entseguen eta emanaldien 
jira horretan ibiltzea zail izango 
zitzaidala. Hori etxearen barruko 
testuinguruarekin lotua dago, nire 
bikotea [Oihana Sanchez aktorea] 
Pirritx eta Porrotx konpainiarekin 
baitabil eta asteburuetan pailazoe-
kin eta neu kontzertuekin ezinezkoa 
zen soka horretan ibiltzea eta nero-
nek erabaki nuen musikaren bidean 
etenaldi bat egitea.
Pena handiarekin, azkeneko ema-
naldietan barrutik emozio berezi 
bat eraman nuen, baina ez naiz 
oso-oso nostalgikoa eta ez nago 
atzera begira jarrita, batez ere oso 
denbora gutxi daukadalako horre-
tan pentsatzeko.

Bide Ertzean hastapenetik emo-
zioekin konektaturik egon den talde 
bat izan da, horri loturik naturala 
dela esan liteke aitatasunari leku 
egin izana?
Ez nuke lotuko taldeak musikal-
ki erakusten duenarekin, lotuago 
dago izaerari. Anaia —Imanol, Bide 
Ertzeaneko kantari eta gitarra 
jotzailea— eta biok oso pertsona 
arduratsuak gara, erantzukizuna 
hartu izan dugunak beti eta niretzat 
urrats naturala izan da. Haurrak 
hezteko eta zaintzeko joera ardu-
ratsua hartu dut hasieratik, bal-
dintzak ere horrela izan dira etxean 

eta oso argi genuen ahal dela guk 
hazi eta hezi nahi ditugula gure 
umeak. Bestalde, nire bikotekideari 
eta niri tokatu zaigu etxeko adine-
koak agurtzea eta agurtu aurretik 
beraien zaintzaz arduratzea etxeko 
besteekin batera eta horrek ere 
erantzukizun bat ekartzen dizu. 
Nire kasuan oso logikoa iruditzen 
zitzaidan haurrak eduki eta zain-
tzaz arduratzea. 

Eta musikaren zirkuluan nola hartu 
zen etenaldiaren erabakia eta era-
bakiaren arrazoia?
Oso galdera ohikoa ari da izaten, “ez 
daukazu monorik?”. Taula gainekoa 
oso adiktiboa da, taulara igo eta 
txaloak jasotzea norbere egoaren-
tzako oso esker onekoa izaten da.  

Zer da zuretzat aita arduratsua 
izatea? Ez da musikariaren bizitza-
rekin bateragarria?
Aita arduratsua izateko ezinbes-
tekoa da haurrari denbora eskain-
tzea, eta denborak dira orduak eta 
orduak. Haurrak etengabe ikasten 
ari dira, eta aita eta amaren erre-
ferentziak nahitaezkoak dira, adin 
txiki hauetan gauza asko ikusten 
eta ikasten dituzte. Arduratsua 
izatea denbora eskaintzearekin lo-
tua dago, bi gurasoekin, edo bakoi-
tzarekin egotea, jolastea, ikastea, 
sentitzea...
Gure etxean asteburuetan biok 
genbiltzanez artistaren munduan 
nekez eskaini ahalko genien den-
bora haurrari, eta kasu honetan bi 
haurrei. 

JONI UBEDA
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Aita arduratsua, edo aitatasunaz 
arduratzen den gizona kontzien-
tziak, egoerak, bikoteak… zerk 
bultzatzen du rol hori hartzera? 
Nik beti, zaintzan bezala bizitzaren 
alor ezberdinetan aplikatzen dudan 
esaldia da zuk egiten ez duzun hori 
beste batek egin beharko duela zuk 
egiten ez baduzu, alor guztietan 
badago joera bat ardurak ez har-
tzekoa. Nire kasuan zerk bultzatu 
ninduen? Ba egin behar direnen 
aurrean ez naizela normalean es-
kakeatzen den pertsona bat. 
Gizonak gutxiengo direla? Niri 
orokortasun horiek nahiko arrisku-
tsu iruditzen zaizkit. Nik ikastolaren 
inguruan guraso asko ikusten ditut 
aita arduratsuak direnak, horrek 
ez du gizarte oso bat ordezkatzen, 
ez tipologia eta soziologia oso bat, 
baina egon badaude. 

Nola ematen da ardurak hartzeko 
pausoa?
Pertsona bakoitzak bere esperien-
tzia bizitzen du eta hori beharko 
genuke gainera. Nik halabeharrez 
hartu behar izan nituen ardurak. 
Gure etxekoak liburu baterako 
ematen du: nire bikotea zortzi 
hilabeteko haurdun zegoela, biok 
erditze aurreko ikastaroan geunden 
Carmen Ferro emaginarekin, eta 
egun hartan gertatu zenak erabat 
baldintzatu zituen gure ondorengo 
pausoak, eta nola ez, lanak egitetik 
ardurak hartzeko nire pauso hori; 
kurtsoan geundela nire bikotea 
erori egin zen eta klabikula ondoko 
humeroa hautsi zuen. Haurra jaio 
aurreko hilabete hartan halabeha-
rrez hartu behar izan nituen ardu-
rak, lagundu behar nion Oihanari 
janzteko, eranzteko, dutxatzeko, 
media zikin horiek janzteko... Nire 
bikoteak abenduaren 28an hau-
rra izan zuen erditze luze baten 
ondoren baina beso bakarra zuen 
ondo, bestea mugiezin zuen eta oso 
gogorra izan zen, ze berak bi besoak 
behar zituen! Umea besoetan 
hartu, bularra eman, zurekin eduki 
eta goxatu... hori ezin izan zuen 
egin, eta oso gogorra izan zen! 
Bularra eman behar zion aldiero nik 
bularrean jarri behar nuen, berare-
kin pixka bat egon eta nik hartu eta 

marabillosoak bizi izan ditut. Gure 
lehenengo erditzea eta erditzea-
ren aurrekoa eta ondorengoa oso 
esperientzia gogorrak izan ziren, 
ez da batere gozoa mina etxean 
hain sartua dagoenean haur baten 
jaiotzaren esperientzia bizitzea. 
Bizitzaren legea da, baina umeak 
eduki ditugun bitartean nire biko-
teak eta nik aurreko belaunaldikoak 
galdu ditugu, oso-oso estuki lotuta 
geundenak, eta horrek barrenean 
sekulako mugimendua eragiten 
dizu. Bizitzaren sortzearen ederra 
eta bizitzaren bukaera elkarrekin 
bizitzea oso koktel indartsua izan 
da, baina hortik oso esperientzia 
marabillosoak atera ditugu. 
Nik gaur esan behar banu nire 
bizitzaren irudia zein den nire alaba 
jaio eta berehala, amaren bularra 
hartzen ari zela eskutxoa agertu 
zuenekoa litzateke. Hori da nire bi-
zitzaren irudia, eta uste dut horrek 
asko esaten duela.
Lehenengo erditzea oso-oso luzea 
izan zenez bigarrengorako era-
baki genuen hain azkar ez joatea 
ospitalera, eta ikaragarria izan 
zen: uztailaren 10 batean goizeko 
8etan etxean eduki genuen hau-
rra, uzkurdurak erabat bat-batean 
azkartu zirelako; bikoteak esan zi-
dan ezin zuela handik mugitu, salan 
lau hankan jarri eta erditzen jarri 
zen... bertigo sentsazio ikaragarria 
izan genuen. Oihu eta buila artean 
nire bikoteari galdetzen nion “eta 
orain zer?”, “eta nik ze ostia dakit!”, 
esaten zidan. Baina kapazak izan 
ginen. Ez zara kontzientea momen-
tu horietan zer egin duzun, haurra 
jaiotzen da, amaren bularrean jarri, 
anbulantziari deitu... eta alaba 
nagusia izan zen anaia musukatzen 
lehena. Niri horrelako esperientzia 
marabillosoak ekarri dizkit.

Eta galerarik ekarri dizu?  
Gai korapilatsua da, baina ni be-
hartzen nau nire gustutik harago 
sozializatzera, parkean, umeekin... 
hori halabeharrez tokatu zaidan 
gauza bat da, eta hain baloratua da-
goen sozializazio hori luzea egiten 
zait, eta batzuetan astuna. Uste dut 
ondo egingo genukeela gauza horiei 
buruz hitz egingo bagenu. 

sehaskan jartzen nuen, edo pardela 
aldatu edo bainatu... lehenengo 
aste horietan ardura guzti horiek 
neronek egin behar nituen eta 
lanean etenaldi bat eskatu beharra 
izan nuen ze niri zegozkidan 15 
egun horiek gutxi ziren. Lanak egi-
tetik ardurak hartzera, errealitateak 
eraman ninduen. 

Zer egin behar da zaintzaren bene-
tako ardura partekatua izateko eta 
korrespontsabilitaterantz urratsak 
egiteko? 
Nik uste dut, hasteko, banaka, 
pertsona bezala, gizonezko, emaku-
mezko... oso garbi eduki behar dugu 
norberak egiten ez duena beste 
norbaitek egin behar duela, zain-
tzaren kasuan bikoteak; orduan 
uste dut erantzukizuna hartu beha-
rra dagoela, eta hori norberagandik 
hasten da. Banakotik bikotera pa-
sata, nik uste dut asko dela biko-
tearen hartu-emanetan bakoitzari 
zer egiten utzi, zer pasatzen uzten 
zaion, zer ez, idatzi eta hitz egin ga-
beko arau batzuk sortzen dira. Etxe 
barruko esferan landu beharreko 
zerbait litzateke. Eremu publikoan 
zer egin? Badaude pertsona adi-
tuak eta inporta daitezkeen eredu 
asko. Nik faltan bota nuen haurra 
jaio eta berehala denbora gehia-
go edukitzea etxeko lanetan eta 
zaintzan gehiago murgiltzeko. Uste 
dut hasierako aste horiek klabeak 
direla zu zeu zaintza-lanetan buru-
belarri sartzeko, norberak bere 
esperientzia bizitzea garrantzitsua 
da, eta bertigo momentu horiek ere 
norberak pasatzea prozesu oso ona 
dela iruditzen zait.

Zaintzak zer-nolako onura ekarri 
dizu? 
Nik oso garbi daukat, hasteko, inori 
ez niokeela esango “eduki umeak, 
merezi du, kristoren esperientzia 
da, bizi ezazu...” ez zait ateratzen, 
uste dut umerik eduki gabe ere oso 
bizitza aberatsa izan daitekeela. 
Eta aukera oso ona iruditzen zait. 
Nik ez nuen hori egin, umeak eduki 
nituen, eta niretzako, barrenean 
baliogarria izan zaidan esperien-
tzia sakon bat izan da, eta une 
gogorrenetatik oso esperientzia 


