
Gure Zaletasuna 
 

Alpeetako gailurretan pasa ditudan bi asteek argitu dizkidate orain dela urte 
pare batzuk susmatzen hasi nintzen zalantza bi. Gezurra ez esateko, aitortuko 
dizuet bietatik bat urtean zehar sortutako hausnaketa dela eta bigarrena 
poliki-poliki baieztatzen joan den kezkaren konklusioa. 
 
Zalantza barik, mendietan pasa ditudan azken urte horiek egiaztatu didate 
euskaldunok mendiarekiko daukagun harremana oso berezia dela. Ausartuko 
nintzateke esatera mendiarekiko hurbiltasuneko harreman horrek xedatu 
duela historian zehar Euskal Herriaren nortasun ardatzetako bat.  
 
Bost uda jarraian Pirinioetan eta bi uda Alpeetan pasatzeak baliatu nau 
ziurtatzeko euskaldunok mendiarekiko daukagun harremana xelebrea dela. 
Etxetik mila kilometrora egon arren (Pirinioetan, Alpeetan, Patagonian edo 
Himalaian), batzuetan badirudi Herrian bertan zaudela. Maiz dira aldiak, 
zeinetan euskara den hitz egiten den hizkuntza nagusia; berdin babeslekua 
Ordesan edo Benás-en (Huesca) dagoen, Gniffetin (Italia), Monte-Rosan 
(Suitza) edo Cosmikos-en (Frantzian). Badirudi Bizkaiko eskualdeko 
orografiak (Durangaldeak eta Lea Artibaik, eta Gipuzkoakoak (Debabarrenak, 
Debagoineak eta Goierrik) badutela zerikusirik; ematen du euren larrearen 
orlegiak eta euren mendien aldapak zerbait erakargarria dutela. 
 
Aditu anitz izan dira euskaldunon eta mendiaren artean dagoen hurbiltasuna 
eta antzekotasunak aztertu dituztenak. Euren konklusio nabarmenetakoa 
izango litzateke mendien artean gizarte bat eraikitzera behartuak izanak 
mendiek eskatzen duten izaerara gizartea moldatu duela. Anitz dira Euskal 
Herriko gizarte tradizionalean erresilientzia, indarra, kemena eta horrelako 
nolakotasuneko aztarnak aurkitzen dituztenak. Bestela, gutxik aitortuko 
lukete 5 gradu 0 azpitik egoteak, lo egin barik, ura eta elikadura eskasarekin 
eta 12 orduko txangoak egiten; horiek denak oporrak direla. 
 
Badago beste kontu bat aipatzeko maitasunezko erlazioa hau azaltzen duena. 
Soziologiaren ikuspuntutik, badago anti-kapitalismoko ñabardura txiki bat 
mendizaletasunean eta, hedaduraz, Euskal Herrian. XXI. mendeko hiri 
kolosaletik Ihes egiteko, bere gau itsugarritik eta bere erakusleihotasunetik 
mendietan aterpea bilatzea baliabide egokiena da. 
 
Edo hori zen lehen pentsatu nuena... Badirudi, tamalaren tamalez, ja mendia 
ere kapitalismoaren atzaparretan erori dela; badirudi mendia ja beren morroi 
berrienetakoa dela. Orain dela hamar urte, mendien alboan dauden Udalek 
turismoan aurkitu dute diru erraza egiteko abagunea, eta hara bideratu 
dituzte beren ahaleginak eta eginkizun guztiak. Herri txikiak atzo zirenak 
orain ja herri industrializatuak ristolako azpiegiturekin gainera, bihurtu dira. 
Hotelak, landetxeak, dendak eta hainbeste eta abar leku guztietatik ikus 
daitezke. Dirua bakarrik behar da igotzeko gura badugu berdin Aneton, Mont 
Blanc-en edo Everest-en muga jarri dugu. 
 
Aurten Everestera doan bidean sortu ziren ilarak, supermerkatu erraldoi 
baten balitz bazala, edo Suitzako bikote batek aeroplano bat Mont Blanc-en 
gailurrean lurreratzeak argi eta garbi erakusten du nolako aldaketak jasan 
dituen gure zaletasunak. Penagarria da onartzea diruarekin garaitu 



dezakegula nahi dugun guztia. Uste dut simil hau mendiekin ez ezik XXI. 
mendeko bizitzako alderdi guztiekin erabil daitekeela… 
 
Patxi Santaolalla 


