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alter eta ego
… ... idazlearen begirada, argazkilariaren ahotsa

Actioni  contrariam semper et  æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones  in  se  
mutuo semper esse æquales et in partes contrarias dirigi.

Edo, alemana erabat menderatzen ez dugunontzat,  argiago esanda: gorputz batean eragiten duen 
indar bakoitzeko, gorputz honek indar hori sorrarazi duen gorputzean indar berdin baina aurkako 
noranzkodun bat egingo du.

1687. urtean Newton-ek plazaratu zituen hiru legeetako bat da aipatutakoa baina, bera baino askoz 
lehenago ere, ezagun zuen gizakiak formulazio matematiko hori. Historian zehar zapalduak izan 
diren hainbat eta hainbat gizarteri galdetzea besterik ez dago. Edo baita, hala nahi izanez gero, gaur 
egun zapalduak daudenetako batzuei ere.

Joan  berri  diren  San  Ferminetako  koadroa  bizi  izan  duen  edonori  galdetu,  bestela.  Nola?  Ez  
didazula  Udaletxe  Plazan  ikurrikinik  sartzen  utziko?  Tori  traputzarra!  Hondartzan  harrapatu 
ninduen txupinazoak egun sargori  horretan  eta,  egia  esan,  freskura ederra  zerion  irratiari,  ordu 
laurden luzez. Aspaldi nengoen barre eragiteko filmik ikusi gabe, gainera.

Erreferentzia  sistema  inertzialetarako  balio  duten  Newtonen  legeez  gain,  badaude  bestelako 
sistemetarako  aplikagarriak  direnak  ere.  Mugimenduen  fisikan,  adibidez,  sistema  bat  oreka 
mekanikoan  dago  baldin  eta  bere  posizioa,  espazio-konfigurazioan,  energia  potentzialaren 
gradientea zero den puntu batean badago.

Beti da hobe adibideetara joatea. Eta ez ditugu oso urruti, gure gizartean, ustelkeri kasuak. Euskal 
Herrian  bertan  ezagun  dugun  amaigabeko  eta  era  guztietako  espektro  politikoari  erreparatuz, 
erantzun galdera honi: zein da, bere baitan, ustelkeri kasu gehien dituen alderdia?

Erantzuna erraza da: ez dago sigla bati edo besteari lotuta, duen (edo izan duen) botere kuotari 
lotuta baino. Izan ere, gustatuko litzaidake ezker abertzalea edo UPyD osatzen duen jendea benetan 
zintzoa dela sinestea; baina, esan bezala, zintzotasuna ez da aukera politiko bat. Gizajo hauek ez 
dute, oraindik, edo momentuz, aukerarik izan, besterik gabe.

Nire lankide batek behin eta berriro aipatzen duen bezala  denok gara ustelak,  gure ahalbideen 
punturaino. Neuk ere, etxean egin ditudan obretan, adibidez, BEZa aurrezteko saiakera egin dut, 
ahal izan dudanetan. Horrexegatik da hain garrantzitsua lapurtzeko gaitasunaren demokratizazioa.

Mikroekonomiako adibide bat orain: demagun 100 biztanleko irla txiki batean bizi garela. Uhartea 
gidatzen  duenak  100  euro  ditu  ohiko  funtzionamendurako,  eta  diruen  kutxako  giltza.  Bere 
zintzotasunean jarri behar baditugu itxaropenak, jai dugu! 100 giltza baleude, ordea, denek hartuko 
lukete apur bat eta, orduan bai, sistema orekan legoke. Badakigu guk hortaz zerbait: eman dezagun 
denok apur bat, apur batzuek dena eman beharrik izan ez dezaten!

Bada akzio-erreakzioen, edo oreken, kontua familiaren esparrura eramanez, uztailaren 6ko irribarre 
bertsua sortu didate argazkiko ama-alabek: sistema orekan manten dadin, ezinbestekoa da osatzen 
duten elementuen arteko tirabira. Maisuak gara gu horretan, maisurik inon bada.
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