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Amatasunak irauli egiten du emaku-
mezkoen bizitza. Ama bakarra dagoela 
esan ohi da, baina ama adina ama iza-
teko modu badira: ohi baino zaharrago 
ama izatea erabakitzen dutenak, ama 
izatea inoiz erabaki ez zutenak, adopzio-
ko haurrak dituzten amaordeak, biko-
tekidea erditu arren ama direnak… Li-
buruak dena jartzen du zalantzan. Hau-
rren zaintza lanak (eta, bide 
batez, helduena eta zaharre-
na) nola egiten diren jabetzeko 
edo alternatibak ezagutzeko 
aukera eskaintzen du. Norba-
nakoek, komunitateak eta zer-
bitzu publikoek zaintza lana 
zein puntutaraino partekatu 
eta banatu beharko luketen 
kuestionatzen du. Egungo on-
gizateak zaintza zenbateraino 
erraztu duen aipatzen du, bai-
na sistema kapitalistaren errit-
moek eta estutasunek norba-
nakoak nola estutzen dituen 

ere salatzen du. Elkarrizketatutako ama 
batzuek diote feminista izatea eta ama 
izatea batzuetan gatazka eta kontraesan 
iturri izan zaiela. Jendartean amatasu-
naren instituzioari lotutako betebeha-
rrak zeintzuk diren seinalatzen da libu-
ruan eta norbanako gisa zenbateraino 
juzgatuak izan diren ere azpimarratzen 
du. Haur baten etorrerak bikote harre-
manetan eragiten duen lurrikaraz ere 
hitz egiten da, eta mintzagai dira biolen-
tzia obszetrikoa, edoskitzea, eta sexua-
litatea ere. 

Tene Mujika saria irabazi zuten iaz 
Lagomak eta Fernandezek, eta hau izan 
da haien ikerketaren emaitza. June Fer-

nandezen sarrera interesga-
rri bat dakar liburuak, epilo-
go bat, eta amatasunarekin lo-
tutako bibliografia interesga-
rria; eta, tartean, lanaren ma-
mia: 13 laguni egindako elka-
rrizketak. Mimoz eta mamiz, 
eta doitasun zientifikoz, egin-
dako liburua da lesakarrena. 
Liburu inspiratzailea da, inon-
dik ere, guraso direnentzat 
edo izateko asmoa dutenen-
tzat. Konplizitateak eraiki-
tzeko eta inertziak deseraiki-
tzeko ezinbesteko altxorra.

G azte garaiko lagunarteko 
futbol partidetan, oso 
ohikoa zen gol bat sar-

tzen zuenak atzera egitea eta de-
fentsa sendotzea, arerioari zirri-
kiturik ez uzteko eta emaitzari 
eusteko, kontraerasoan partidari 
akabera emateko esperantzaz. 
Partidak setio bihurtzen geni-
tuen. Gakoa lehen gol hori sar-
tzea eta eusten jakitea zen, jokoa 
kateatuz eta lokaztuz, falta txi-
kiak (eta ez hain txikiak) eginez 
inoiz, edo baloia besoarekin 
moztuz… Jakina, gehienetan 
gutxi irauten zigun pozak, luze 
gabe etortzen baitzen arerioaren 
berdinketa, eta berdinketa gol 
horrek joko sistema aldatzera 
eta modu irekiagoan eta eraso-
korragoan jokatzera behartzen 
gintuen. Hala ere, noizbehinka 

lortzen genuen atea hutsean 
mantentzea, eta, halakoetan, bi-
koitza izaten zen poza, garaipe-
nagatik beragatik eta aukeratu-
tako joko-sistemari leialak iza-
teagatik. 

Egiari zor, ez ginen bertutet-
suak baloiarekin, eta hala de-
nean, beste dohain batzuk jarri 
behar izaten dira agerian. Ordu-
rako bagenekien jokatzeko 
modu horri ‘catenaccio’ esaten 
zitzaiola, eta Italiatik zetorrela. 
Ni haur nintzela, Espainian jo-
katu zen 1982ko Munduko Kopa 
hala irabazi zuen Italiak, cate-
naccioaren bidez. Italiako ligako 
taldeek fama hori zuten: de-
fentsa gogor eta estuak, eta be-
rehalako kontraerasoak. Talen-
tua ez zen apaingarrikeria 
hutsaletan alferrik galtzeko, eta 

eraginkortasunari lotuta egon 
behar zuen. Trapattoni entre-
natzaile ezagunak «burdinazko 
defentsan oinarritutako eraso 
gupidagabe» gisa definitzen 
zuen catenaccioa. Inguruotan 
modu askoz baldarragoan esan 
izan zaio joko-sistema horri: 
pim-pam-pum. Onomatopeiak 
dena esaten du. Jakina, nik 
nahiago dut catenaccioa, tra-
dizioa luzeagokoa izateaz gain, 
italiar hizkuntzaren doinu be-
rezia dauka, tradizio poetiko 
handia duen herriaren poesia 
tanta bat. Aipa daitezke, Brasilen 
‘joko ederra’, nederlandarren 
‘futbol totala’, alemaniarren 
‘nekaezintasuna’…  

Nolanahi ere, helburua are-
rioak baino gutxienez gol bat 
gehiago sartzea da. Berdin da 

‘Catenaccio’ 
Nolanahi ere, helburua arerioak baino gutxienez gol bat gehiago sartzea da

hori nola egiten duzun. Edozein 
sistemak balio du, zure xedea 
lortzen baduzu. Eduki dezakezu 
baloiaren jabetza partida osoan 
eta baloia bera zorabiatu alde 
batetik bestera eta aurretik atze-
ra. Edo atzean itxaron, zure 
aukeraren bila, eta baloia are-
rioari oparitu. Bi moduak dira 
zilegi. Zergatik natorren gaur ca-
tenaccioarekin? Bada, azkeneko 
futboleko Europako Txapeldu-
nen Ligan ikusitakoak hitz hori 
berpiztu duelako nire gogoan. 
Hain zuzen ere, Real Madrilen 
garaipena definitzeko, epika, 
mistika, handitasuna, beldur 
eszenikoa eta nik ez dakit zenbat 
hitz eta dotrina metafisiko erabi-
li den. Jainkoa alde dutela entzu-
tea bakarrik behar genuen. Zor-
tea bai izan dute alde, eta ez no-
lanahikoa gainera, baina aitortu 
behar da gehiegitan errepika-
tzen den zorteak zortea izateari 
uzten diola. Niri, ordea, Real Ma-
drilek egin duen Txapeldunen 
Liga ikusita, finala barne, aresti-
ko hitz italiar hori etortzen zit-
zaidan burura. Real Madrilek ca-
tenaccioari esker irabazi du. 
Lehen, behintzat, hala esaten 
zitzaion joko-sistema horri, bai-

na, badirudi, gaur egun lustrea 
galdu duela kontzeptuak, eta 
nola edo hala mozorrotu behar 
dela Bartzelonak orain urte gutxi 
ezarritako joko asoziatiboaren 
«tirania» hori zuritzeko (eta, 
kasu honetan, «zuritu» hitza 
ezin hobeto dator). Politikaren 
metaforatzat ere har dezakegu: 
gauza eta hitzarmen zaharrak 
berriak, originalak eta ilusiona-
garriak balira bezala saltzea. 
Baina nahi duzuen etiketa edo 
deitura jarrita ere, hasieran zi-
ren hori izaten jarraituko dute. 

Eta Real Madrilek catenac-
cioaren bidez irabazi du, baina, 
hara!, inork ez du hitz hori erabi-
li. Hots, ez naiz merengeei meri-
tua kentzen ari, inork ez baitu 
halako markarik lortu, baina ira-
bazten ikusi dizkiodan azken 
zortzi Europako Kopak horrela 
irabazi ditu, «burdinazko de-
fentsan oinarritutako eraso gu-
pidagabe» batekin. Sekulako iza-
rrak baitauzka Real Madrilek, 
partida bat jokaldi batean eraba-
ki dezaketen horietakoak. Baina 
izan gaitezen zintzoak. Catenac-
cioaren oinarriak imitatuta ira-
bazi dute, eta, akaso, oinarri ho-
riek gorenera eramanda. 
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H eltzen da asteburu luze bat, zubi 
bat edo beste moduko opor bola-
da eta errepideak autoz betetzen 

dira, batetik bestera, norabide desberdi-
netan. Kontua da etxetik alde egitea, 
kanpora joatea. Eztabaidaezina da ger-
taera, guztion begi-bistan dagoelako. 

Zalantzatsuagoa da jardun horren esa-
nahia: zerbaiten bila goaz edo zerbaitetik 
egiten dugu ihes, guztiok batera, erro-
mes. Denetik egongo da. Agian egunero-
ko bizitza aspergarria da askorentzat eta 
txinparta horiek behar dituzte handik 
gutxira etorriko den egunerokotasunari 
heldu ahal izateko. Edo zuzenean ihes 
egiten ari dira, nor bere autoan, ahal be-
zain urruti. Ihesi. 

Gauza da egun seinalatu batzuetan 
etxetik alde egiten ez duena arraro bila-

katzen dela. Nora zoaz, galdetzen dizute, 
ez norabait zoazen ala ez. Kanpora joatea 
(zenbat eta urrutiago orduan eta hobeto) 
betebeharra bilakatu da, zure bizitza 
txukun doalako ezinbesteko seinalea. 
Halakoetan, inora ez doanari zerbait falta 
zaio, hutsune bat du, batzuetan gabezia 
hori ezkutatu nahi badu ere. 

Haurtzaro osoan ez nuen nik ezagutu 
oporretan (are gutxiago zubietan) inora 
joango zenik, ezta udako oporretan ere. 
Etorri bai, ikusten genituen kanpotik gu-
rera uda pasatzera etorritakoak. Gure ka-
suan salbuespen bakarra udan lehengu-
su txiki batzuen baserrira joatea zen, 
Goierrira, gure gurasoen ustez itsasotik 
urrun zegoen aireak gure birikei on egi-
ten zielako. Hori bai, ez guk ez inguruko 
inork zuen autorik. 

Eroste ahalmena dago aldaketa horren 
azpian, noski. Baina baita beste zerbait 
ere. Mundua zabalago egin zaigu eta, era 
berean, txikiago. Ez dago hegazkin baten 
hegaldiak laburtuko ez duen distantziarik, 
ezta autoak aise egingo ez duen biderik. 

Goazen ba, artaldean, erromes moduan, 
mundua ezagutzera, besterik ez bada ere, 
gure jomugan aurkitzen duguna gugandik 
oso desberdin ez dela egiaztatzeko.
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