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11Eva Illouz

Behin bakarrik begiratzen dugu mundua, haurtzaroan.
Gainontzekoa memoria da.

Louise Glück

Ez zara lehena zeure buruari galdetu diozuna 
zergatik idatzi, eta itzuli den, arimari buruzko liburu 
bat 2010eko hamarkadaren hondarrean. Zehatzago 
esanda: zer egiten ote du arimari buruzko liburu batek 
argitaletxe honen saiakeren bilduman. Are gehiago, 
agian ulergarria litzateke arimari buruz hitz egitea gaur 
egun eta hemen; baina horretarako arima lehenaldiko 
zerbait bezala ulertu beharko genuke. Gaur egun jada 
existitzen ez den errealitate bati buruzko azterketa bat 
balitz bezala. Bihotz sakratuaren aurkezpen historiko 
bat balitz bezala, adibidez.1

Baina bai. Izu-ikararen ostean jabetuko zara, 
baietz, arimaren etorkizuna gaurkotasun handiko 

1 David Morgan, El sagrado corazón de Jesús. La evolución visual de una 
devoción, Sans Soleil: 2016 Gasteiz.

ARGITALETXEAREN OHARRA
ARIMARI BURUZ PILOTURIK GABEKO GERRA 

HEGAZKINEN GARAIAN



12 Arimaren etorkizuna 

kezka bat dela. Bereziki «arimak ez duelako etorki-
zun handirik» Eva Illouzek liburu honen hastapenetan 
ebatziko duen bezala. Eta horregatik ekarri nahi izan 
ditugu Eva Illouzen bi testu hauek. Berez, soziologoa-
ren obra nabar eta zabaleko bi aletxo besterik ez dira, 
sarritan bezala, opa dezagun ez direla euskarara etorri-
ko diren azkenak izango.

Jainkoa eta diseinua
Diseinuari buruz idatzi zuen Boris Groysek duela 

ia hamarkada bat. Azaldu zuen Jainkoaren heriotzak 
arimaren behatzailearen desagerpena ekarri zuela. 
Lehen gorputza zen arimaren kartzela. Orain arima 
gorputzaren, politikaren eta estetikaren janzkera da. 
Alegia, gaur egun, gure arima darabilgun arroparekin, 
inguruan dauzkagun gauzekin, bizi ditugun tokiekin 
adierazten dugu.

Jainkoa hildako munduan diseinuak dimentsio 
etiko bat lortu zuen. Diseinuaren bidez etika estetika 
bihurtu zen. Eta gaur egun, etika, afera formal berri 
bat besterik ez da. Garai batean erlijioa zegoen to-
kian, gaur egun, diseinua dago. Gaurko norbanakoak 
ez ditu erlijioak bizitzak ardazten zituenean zeuzkan 
eginbeharrak. Baina eginbehar berri batzuk dauzka. 
Horietako bat da autodiseinua. Norberak bere burua 
subjektu etiko gisa saldu behar du2. Egungo subjek-
tuak erantzukizun osoa daukalako daukan itxuraren 
gainean –eta dauzkan emozioen gainean ere bai– az-
ken batean nork bere burua diseinatzen duelako bere 
eguneroko bizitzan. Facebook, YouTube, Instagram, 
Twitter, Tinder, Grinder etengabe diseinatu eta bir-
diseinatzen dira. Eta han gertatzen denaren ardura, 

2 Boris Groys, Volverser Público. Las transformaciones del arte en el ágora 
contemporánea, Caja negra: 2014 Buenos Aires, 24. or.
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erantzukizuna eta, beraz, eginbeharra, norberarena da. 
Nork bere burua diseinatzea artistak eta artista-ez-di-
ren-pertsonak batzen dituen praktika bat da: «nahiz 
eta guztiek ez dituzten artelanak sortzen, denak dira 
artelan. Aldi berean, norbera bere buruaren autore iza-
tea espero dugu».3

Artearen eta artisten baitako aldaketa hauek 
erlijioak izan dituen muturreko aldaketen ziklo 
berean gertatu dira. Ziklo honetako biziraupena au-
rreko zikloetako lege berdinarekin erregulatzen da: 
egokienek soilik biziraungo dute. Eta egokitasunak, 
zentraltasunak, «birsortzearekin, errepikapenekin eta 
tautologiarekin»4 du zerikusia. Modernitateak bere 
buruari buruz egiten duen diskurtsoaren arabera, teo-
logiak filosofia ordezkatu du, «lehenaldira orientatuta 
egon beharrean etorkizunera orientatu gara, tradizioa-
ren irakaspenaren ordez ebidentzia subjektiboa da 
gaur jabe, jatorriarenganako fideltasuna berrikuntza-
rekin aldatu dugu, e.a.». Eta ordea, modernitateak ez 
du «sakratua» ezeztatu, «guztiz kontrara, [modernita-
tean sakratua] barreiatu egin da gune profanoetara».

Groysek aipatzen du errepikapenaren eta bir-
sortzearen erritua dela egungo munduaren patua. 
Gainera, mundu honen «interfazea», Ingrid Guardiolak 
azaltzen duen bezala,5 ukitu dezakegu. Informazioa 
ukitzen dugu gailuen bidez. Telefonoen eta konputa-
gailuen bidez. Informazioa interaktiboa da, publikoki 
eman dezakegu jasotzen dugun informazio baten in-
guruko iritzia. Informazio interaktiboak pentsarazten 
digu informazioa bera parte-hartzailea dela. Nahiz 
eta interakzio hori «ilusio hutsa» den, birtuala delako, 

3 Idem., 40. or.
4 Idem., 177-179. or.
5 Ingrid Guardiola, El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como 

interfaz, Arcadia: 2019 Bartzelona. 11. or.
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hasteko. Birtuala da ez soilik sarean dagoelako, baizik 
eta «interfaze teknologikoak hardware, software eta 
aplikazioen enpresa handien jabetza direlako». Han 
gaudenean haientzat egiten dugu lan. Horregatik, gure 
harremanak ez dira soilik gailuen bitartez gertatzen, 
enpresen bitartez ere gertatzen dira. Gure autonomia 
galdu dugu geure burua diseinatzen dugun bitartean. 
Inoiz baino «zelatatuagoak, manipulatuagoak eta kon-
trolatuagoak gaude».

Arimen gorputzak
Hala azaltzen du Guardiolak marketing emozionala:
Marketing emozionala kontsumismoaren misti-

ka da, baina denborazko transzendentzia duen mistika 
bat da, zeren salgaiak dauden tokian, ekonomiak zeri-
kusia duen tokian, magia desagertu egiten da epe ertain 
edo luzera, zeren salgaia etengabe berritu behar da. Eta, 
hain justu hori zen Adornok eta Horkheimerrek ikusi 
zuten mehatxua, ikusleak ezingo zuela bereizi bere bi-
zitza pertsonalaren eta pantailan bizitakoaren artean.6

Nork bere arima diseinatzeak baditu, gainera, 
albo kalte ezagunak eta menpekotasunak.7 Geure di-
seinua eguneratu berritan, eta ezer gertatu aurretik 
berriz ere eguneratzen dugu gure profila. Eta besteek 
botatzen digutena irensteko denborarik ere ez dau-
kagu berriz irensten ditugun bitartean. Denbora 
kronoskopikoa da jada. Eta «kapitalak norbanakoa lo 
dagoenean ere pertsegitzen du. Denbora ez da jada 
lineala eta kaotiko bihurtzen da. (....) Lanaldiak ez du 

6 Idem., 25. or.
7 «2017ko urrian The Guardianen argitaratutako artikulu batek zioenez 

Googleeko, Twitterreko eta Facebookeko langileek, aplikazio mendetasun-
sortzaile horiek asmatu ostean, internetetik deskonektatzera behartu zituzten 
beren buruak. Justin Rosensteinek, Facebookeko like botoiaren sortzaileak, 
sare sozialak heroinarekin alderatu ditu eta dioenez etengabeko distrakzioa 
sustatzen dutenez koefiziente intelektuala beheratzen dute.» idem., 39. or.
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aisialdia sortzen, baizik eta langabezia. Arrunt bilakatu 
da epe laburreko enplegu batetik bestera serie anarki-
ko batean pasatzea, etorkizuna planifikatzeko» inolako 
aukerarik gabe8.

Segi dezagun, bada, Patricia Amigoten hitzaurre 
argigarri baten ostean, gogoetan Illouzekin. Sakelekoaren 
azken notifikazioa jaso arte. Ala irakurriko ditugu esaldi 
eder horiek, argazki bidez, sare sozialen batean parteka-
tzeko bulkadak liburutik aldenduko gaituen arte.

Iruñea
2019ko abuztua

8 Mark Fisher, Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Caja Negra: 
2016 Buenos Aires. 65. or.
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Eva Illouz zabalpen handia duen autore bat da, 
sailkatzen zaila da eta sakonki interesgarria. Egun-
go lan akademiko hiper-espezializatuaren aurrean, 
perspektiba original bat eraikitzen du tradizio- eta 
erreferente-intelektualak batzen. Eta eklektizismo zo-
rrotz horretatik, begira zabalekin, pentsatzea eragiten 
digu zentzu komunaren kontra, baita zentzu komu-
naren aurrean alternatiba gisa bere burua aurkezten 
duten diskurtsoen kontra. Hannah Arendt-ek zioen be-
zala, kontra pentsatzea da, funtsean, pentsatzeko modu 
bakarra: tentsioan, problematizatzen, garenaz eta geu-
re burua osatzen duenaz ere harrituz.

Duela zenbait urte irakurri nuen Cold Intimacies. 
The Making of Emotional Capitalism («Intimitate izoztuak. 
Emozioen eratzea kapitalismoan») liburu bitxiki 
iradokitzailea. Biribila eta zuhurra, bere idazkera 
zalutasunez mugitzen zen egunerokotasunaren 
esperientziaren analisiaren eta sozialtasunaren 
genealogia historiko konplexu baten artean. Liburu 
hartan, harrigarria iruditu zitzaidan Illouzek Michel 

HITZAURREA
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Foucault bezalako autoreen –esplizituki aipatzen 
zuen– «susmoaren epistemologia»tik distantzia 
hartzea. Ez zuen boterea ustezkotzat eman nahi, 
praktika sozialak eta kulturalak aztertu nahi zituen 
izaera menderatzaileari buruz gogoetarik egin gabe 
ala, kontrakoa, izaera askatzailea aztertu nahi zuen. 
Halere, bere liburuak irakurri ostean, uste dut bere 
lana sakonki argigarria dela, hain justu, egun boterea 
gauzatzeko baliatzen diren zenbait mekanismoen 
inguruan, Foucaultek uste zuen bezalatsu.

Egiazki, badira den-dena azaldu nahi duten 
kategoria erraldoiak eta, funtsean, ez dute ia deus 
azaltzen analisi sozialean tautologia gisa erabiltzen 
ditugunean. Dominazioa eta boterea bezalako nozioak 
ezinbestekoak dira errealitatea modu kritikoan ulertze-
ko. Haatik, Illouzek adierazten duen bezala, abiapuntu 
oro-esplikatzaile gisa funtzionatzen badute ulermena 
zailtzen dute, hain justu, norbanakoek ondorio pasibo 
soil ez diren bideen bidez birsortzen –eta eraldatzen– 
dituztelako egiturak. Eta hori da Illouzek gogoetaren 
erdigunean kokatzen duena: mendebaldeko bizitza 
sozialaren erregistro pragmatikoa; kapitalismoa eta 
patriarkatua garatzen diren marko historikoak eta kul-
turalak aintzat hartuz.

Bere lanaren garapenean, egile honek iden-
titatea, emozioak ala maitasuna bezalako gaiak 
hartzen ditu kontuan, baina begirada desberdin ba-
tekin: arraroki inozoa eta sofistikatua. Bistakotzat 
ematen ditugun esperientziak desnaturalizatzen ditu 
eta gogoetaren erregistroa sartzen du problematizatzen 
ez ditugun eguneroko ekintzetan. Cold intimaciesen egi-
leak emozioen eta kapitalismoaren arteko interakzioa 
ikertu zuen, eta bere garapenean espazio publiko es-
klusibo eta desiragarriki arrazionalaren eta emozioez 
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saturatuta dagoen espazio pribatuaren mendebaldeko 
dikotomia patriarkala desegiten du. Illouzek itsutasun 
epistemologikoak zuzentzen ditu, soziala eta subjekti-
boa banaezinak diren proposamen batekin.

«Kapitalismo emozionala»ren analisiarekin 
erakusten digu emozioen diskurtsoak eta praktikak, 
batetik, eta ekonomiaren diskurtsoak eta praktikak, 
bestetik, elkar taxutu direla: bizitza emozionalak 
trukearen eta merkatuaren logika segitzen duela, 
nola ekonomiak baduen funtsezko dimentsio afektibo 
bat. Are gehiago, liburu honetan agertzen den bezala, 
egileak adierazten du azken mendeko estrategia 
kapitalistek ekonomikoki produktiboak diren 
identitateak eta emozioak osatu dituztela.

Ukaezina da Illouzen sakontasun kritikoa. 
Urrunekotzat jotzen ditugun elementu eta prozesuak 
lotzen ditu, gure ulermen markoak koska bat harago 
eramatera behartuz, agerian uzten baitu ulermen mar-
ko horiek ere ordena sozial jakin baten emaitza direla. 
Illouz ez da gaitzespen edo errefus keinu hutsetan 
gelditzen. Azken batean, inozokeria litzateke pentsa-
tzea errefusatzen dugun horrek -izan patriarkatua edo 
kapitalismoa- ez duela gugan eraginik izan, edo boron-
date hutsarekin aldatu ahal dugula. Gure izana, garena, 
neurri handi batean errefusatzen ditugun ordena kul-
tural eta instituzionalek eratu dutela erakusten digu 
Illouzek. Horregatik dira bere ekarpenak horren azto-
ragarriak, argigarriak eta politikoki emankorrak.

Gauza bera gertatzen da maitasunaren esperien-
tziari buruz idazten duenean Why love hurts («Zergatik 
ematen duen min maitasunak») liburu apartean. 
Sinplifikaziotik ihes egin eta zeharkatzen gaituzten 
anbibalentzietarantz jaurtitzen du bere burua, 
harreman esperientzia subjektibo horren eraikuntza 
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sozio-historikoaren disekzio interesgarrienetako bat 
egiten du liburuan. Bertan, genero desberdintasuna eta 
praktika kulturalen eta sufrimendu psikikoaren arteko 
harreman konplexua erakusten du, baita lorpen sozial 
zehatzek –bereziki emakumeenek– emantzipazioaren 
eta menpekotasunaren arteko tentsioa ere. Maitasuna 
da generoaren alor malkartsuan, «ezkontzazko 
merkatuan», jokatzen den balioztatze sozialerako 
promesa bat: bikotekidearen bilaketa transakzio 
merkantilizatu bat bezala gauzatu ohi da.

Gogoan dut liburu hartako zenbait ideiek nola 
erakusten duten egileak niregan sortzen duen ha-
rridura liluragarria. Bere aburuz, Jane Austen-en 
emakumezko heroiek egungo emakumezkoek baino 
menpekotasun txikiagoa zuten gizonen begiradarekiko. 
Gaur egun maitasuna hain esperientzia esanguratsua 
izateak zerikusia du patriarkatuaren ahultzearekin. 
Edo maitasunarekin sufritzen badugu da emakumez-
koentzako maitasuna delako errekonozimendurako 
bide nagusia, pentsamendu feministak adierazi izan 
duen bezala, baina ez maitasun erromantikoak lilu-
ratzen gaituelako, baizik eta bestelako alor sozialetan 
errekonozimendua ebasten zaigulako.9 Illouz dentsita-
te analitikoaren egile bat da, espero ez dugun tokian 
ikertzen du eta desberdintasunaz modu kontestualiza-
tu eta berrituan pentsatzeko aukera ematen digu.

Aurkezten ari garen liburuak, zehazki, iden-
titatearen eta emozioen estandarizazioa aztertzen 
du. Egileak adierazten du diskurtso terapeutikoa dela 

9 Noski, hau da analisi feministak seinalatu izan duen patriarkatuaren 
mekanismoetako bat. Nancy Fraser-ek aipatu bezala errekonozimendu 
soziala modu desberdinean banatzen ditu «emakumeen debaluaziorako 
arau instituzionalizatuak» (Fraser 2015). Pertsonok errekonozimendua 
behar dugu psikikoki eta sozialki existitzeko; horregatik, sufrimendu 
hori politizatu eta eraldatzeko maitasun loturen nahia errefusatzea baina 
zerbait gehiago behar da.
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zentzua ematen duten formak kolonizatzen dituen 
imajinarioaren iturria eta, beraz, ekintza bideratzen 
duena esperientzia subjektiborantz. Halaber, zientzia-
ren eta kulturaren diskurtsoa eta kudeaketa kapitalista 
lanaren arloan.10 Egileak adierazten duenez, emozioak 
kontrolatu eta ekoizteko «gaitasun» gisa eratu dira, be-
reziki inteligentzia emozionalaren ikuspegiari lotutako 
teoria eta praktiken espektroan. Produktu kulturalen 
–autolaguntzako literatura, hedabideak eta sare sozia-
lak, maitasunaren narratibak, e.a.–  bere analisiekin 
sintonian, Illouzek erakusten du nola zenbait lengoaiek 
eta prozesuek zenbait ezaugarri subjektibo areagotu 
dituzten, baina estandarizatuz eta gauza bihurtzeko 
prozesuen menpe jarriz. Gainera, performatiboak ere 
badira: diskurtso horien eskakizunen menpe eratzeko 
norbanakoak antzeztu egin behar du.

Illouzek hitzaldi hauek arimaren eta psikearen 
nozioen gaur egunera iritsi arteko esanahi historikoa-
ren desplazamendua kontatzen hasten ditu hitzaldi 
hauek. Forma subjektiboen garapenean, garenaren eta 
sentitzen dugunaren esperientzia patologizaziora, es-
tandarizaziora eta norbera gauza bihurtzera darama.11 
Egilearen aburuz, gaur egun, batetik, desplazamendu 
honek esparru morala berriz eratu du: konpromisoa erori 
da, errua gailendu da, ez hainbeste bestearekiko baizik 
eta –beste ideal arauemaile neoliberalen artean– nork 
bere buruaren errendimenduaren eta osasuntsu ego-
tearen porrotarekiko, ala hautatzen ez jakitearekiko, 

10 Ziurrenik, egungo testuinguru neoliberalean hala terapien diskurtsoak 
nola enpresenak – bereziki ekintzailetzaren ingurukoa – norbanakoa 
kodetzen dute eta esperientzia subjektiboaren interpretaziora gidatzen 
dute. Garrantzitsua da nabarmentzea «enpresaren diskurtsoak» 
(Alonso eta Fernandez 2018) eta ekintzailetzarenak kolaboratzen dutela 
neoliberalen lan eskubideen eraispenean.

11 Illouzengandik gertu dagoen Alex Honneth-ek garatzen duen bezala: 
Reificación (Honneth 2007).
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Illouzen aburuz ekintza garaikideen ezaugarri behinena 
dena. Bestetik, esperientzia emozionala aldatu egiten 
da helburu arrazional eta monitorizagarri bihurtzen de-
lako. Geure guruak modu egokian ekoiztera bultzatzen 
gaituzte geure gaitasun emozionalak kapitalizatzeko; 
eta bultzatzen gaituzte, bai ala bai sufrimendua ekiditera 
literatura terapeutikoaren bidez, zeinak, paradoxikoki, 
sufrimendua areagotzen duen etengabeki bizitza auto-
errealizatu bat hitzematen digulako.

Zentzu honetan, egiten duen inteligentzia emo-
zionalaren analisia apartekoa da. Deserosoa izateari 
uzten ez dion buru-argitasun bat dauka, Illouzek hi-
tzaldi hauetan zehaztasunez eta argi aipatzen du nola 
harrapatzen duen prozesu historiko batean logika 
kapitalistak subjektiboa dena eta nola, testuinguru 
neoliberalean, aurrekaririk gabeko eraginkortasuna 
lortzen duen.12 Egiazki, gutxi kontrolatzen ditugun mar-
ko instituzional eta ekonomikoen baitan bizi gara, 
sufriarazten digute –adibidez lanaren behin-behine-
kotasunarekin– eta, neurri handi batean, aurre egiten 
diegu terapien ulermen klabeen bidez eta politikaren 
klabeekin. Eta bidean, Illouzek erakusten duen bezala, 
geure emozioak estandarizatzen ditugu eta gure espe-
rientzia «kudeatzen» saiatzen gara, gutxi gora behera 
inkontzienteki, errendimenduaren areagotzearekiko 
eta arrakasta sozialaren zenbait eredurekiko modu 
funtzional batean.

12 Foucaulten lanetan inspiratutako gobernamentalitateari buruzko ikerketek 
adierazten duten bezala ala lanaren subjektibazioari buruzko analisietan 
bezala –non azaltzen den nola produktibitateak ustiatzen dituen 
norbanakoen dimentsio kognitiboak eta emozionalak/ motibaziozkoak–. 
Hau guztiau testuinguru psikologizatzaile batean, norbanakoei gertatzen 
zaiena –langabezian egotea, adibidez– azaltzen duen norbanakoaren 
klabeetan, antolakuntza sozialaren –kasu honetan kapitalismoaren– 
azpiko egiturazko baldintzak ikusezin bihurtzen.
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Bere lanek bat egiten dute kapitalismoa ordena 
sozial instituzionalizatu bat dela aztertzen duten bes-
te batzuekin, bereziki lanaren eta kapitalaren arteko 
harremanaren eraldaketa ikertu dutenekin ala eremu 
produktiboaren berregituraketak sortu dituen subjek-
tibazioaren ondorioak aztertu dituztenekin. Nahiz eta 
Illouzek ez lukeen, seguruenik, hala azalduko, esan-
go nuke bere lanak laguntzen duela pentsatzen nola 
esplotatzen eta kudeatzen duten subjektibitatearen 
eremua egungo boterearen gailuek subjektu kontsumi-
tzaileak eta errendimenduzkoak sortzeko.

Eva Illouzek bultzatzen gaitu pentsatzera sa-
rritan elkarrengandik urruntzen direla uste dugun 
bi norabidetan: adorea ematen digu pertsonen inter-
pretatzeko ekiteko gaitasunaren ulermenean, baina 
beren testuinguruetan kokatzen ditu. Hala, bere hitzek 
galdera ikur sakon bat zabaltzen dute benetakotzat 
sentitzen ditugun esperientziek atzean dauzkaten 
egien zentzu historikoaz –are bere funtzio ekonomi-
koaz eta politikoaz– eta jatorriaz. Ziurrenik, inoiz ez 
ginen hain kontziente sentitu, ezta hain egiazki indibi-
dual, baina inoiz ez ziren gure emozioak hain kodetuak 
eta estandarizatuak egon. Baita kritikatzen dugunean 
ala eskubideak exijitzen ditugunean ere, autoreak 
dioen bezala. Hunkitzeko ala harremanak izateko 
dauzkagun moduak merkatuaren logikan garatzearen, 
ala zenbait diskurtso aldarrikatzaile zehatzek geure 
esperientziaren dimentsio sozialak lausotzen dituzten 
terapien narratiben klabeak indartzearen ideiak ha-
rrigarriak eta lasaigarriak dira aldi berean, zeren balio 
dute anbibalentziak pentsatzeko eta geure kontraesa-
nak argitzeko.

Bere helburua, emankorra zalantzarik gabe, 
susmoaren epistemologiatik aldentzea da, goraxeago 
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adierazi dudan bezala. Eta, ordea, bere liburuek, hain 
justu, susmatzera bultzatzen gaituzte, garena, esaten 
duguna, desiratzen duguna eta aldarrikatzen duguna 
zalantzan jartzera.

Harritzeko modu bikain bat mundua hobeki 
ulertzeko.

Patricia Amigot Leache
Iruñea, 2019ko iraila

• • •
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Hasteko eta behin,1 erantzuteko eskatu didaten galde-
rari erantzun nahi nioke: zein da arimaren etorkizuna? 
Bada, arimak ez du etorkizun handirik, ez behintzat az-
ken 3.000 urteotan ezagutu dugun arima horrek. Zer-
gatik? Bada, gaur egun ez dugulako arimarik; aitzitik, 
gaur egun psikeak ditugu. Eta galdetuko didazue: zein 
da bien arteko aldea? Azken batean, psike hitzak horixe 
esan nahi baitu grezieraz, arima, hau da, hil ostean gor-
putza uzten duen entitatea. Nolanahi ere, nire iritzian, 
arimen eta psikeen artean badira hainbat alde, nahiz eta 
bi kontzeptuek historia luze bat konpartitu. 

1 Hitzaldi hau Centre de Cultura Contemporanea de Barcelona-n (CCCB, 
Bartzelonako Kultura Garaikidearen Zentroan) eskaini zuen Eva Illouzek 
2010eko martxoaren 8an. 
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Psike edo arimaren kontzeptuak, batez ere kris-
tautasunak ulertu zuen eran, hierarkia moral bat 
aurre-ezartzen du, zeina arimak berak islatzen bai-
tu, baita antzeztu ere. Hau da, arima «gaizto» bat edo 
«puru» bat izan, horrek ordena moral bat islatzen du, 
zeinean pertsonak eta ekintzak hierarkia baten arabe-
ra antolatzen baitira. Gaur egungo ulerkeraren arabera, 
ordea, psikeak historia pribatuak dira, eta ez dira neur-
tuko halako hierarkia moral baten arabera, ezpada 
beren funtsaren arabera, beren barne-logika narrati-
boaren arabera, zeinak subjektuak berak deskubrituko 
baitu, gehienetan, terapia-analisi formalaren bidez. 

Adibide bat jarriko dut. Demagun ni gaur hona 
etorri eta esan dizuedala kleptomanoa naizela: zueta-
ko askok pentsatuko zenukete desoreka emozional bat 
dudala, baina ez gizatxar bat naizela. Agian, arbuia-
garria irudituko zaizue nire ohitura bitxi hori, baina 
orobat jakin nahi izango duzue nondik ote datorkidan. 
Ageriko arrazoi baten ondorioz gertatuko da hori: er-

BAT
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lijioek gobernatzen dituzte arimak; psikeak, ordea, 
sendagileek kudeatzen dituzte. Psikea, beraz, objektu 
medikalizatu bat da. 

Moral baten arabera ordenatutako kosmos ba-
tean oinarritzen dira arimak, eta horixe islatzen dute; 
psikeak, berriz, gure bizitzaren hasierako urteetan 
zaindu gintuztenekin izandako harreman emozional 
(ageriko edo ezkutukoen) araberakoak dira. Zentzu 
horretan, psikea singularra eta idiosinkratikoa da, eta 
erradikalizatu egiten du modernotasunaren ezauga-
rri nabarmenena omen den hori; izan ere, Hardt eta 
Negrik esan zutenez (Deleuze eta Guattariri tira egin-
da, eta haiek, orobat, Spinozari tira eginda), zera da 
modernotasunaren ezaugarrietan ezaugarriena, per-
tsonak muturreko immanentziaren planoan eraikitzen 
direla, eta, hala, berdina dela desira, pentsamendu eta 
emozio guztien (edo gehienen) esanahi eta substantzia 
morala. Psike bat izateak ez du inongo loturarik ezein 
kontakizun transzendental, kosmiko edo kolektibore-
kin; arima bat izateak, ordea, bai. 

Psikea errotik da indibiduala eta immanentea, 
eta ez du bere burua besterik seinalatzen. 
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Gorputzarekin duten harremana, horra hor 
arimaren eta psikearen arteko beste alde bat. Home-
roren kontakizunetan, adibidez, arimek zauriak baliatu 
eta alde egin dezakete gorputzetik, hartatik bereizirik 
baitaude eta, are, hura baino luzeago bizi baitaitezke. 
Kultura kristauaren ikuspegian, gorputza kartzela bat 
da, eta orobat da bekatuzko bulkaden gune bat; arimak, 
beraz, askatu egin behar du gorputzetik. Arima, azke-
nean, ez da gorputzaren mendekoa, gorputzean preso 
egonik ere. Gorputzaren aurretik zegoen, hura baino 
luzeago biziko da eta haren gainetik dago. Psikeek, 
berriz, askoz harreman estu eta orekatuagoa dute gor-
putzarekin, eta, are, gorputzaren baitan subsumitzen 
dira; adibidez, sintoma psikosomatikoen inguruan hitz 
egiten dugunean bezala: gorputzeko gaitzak, hala nola 
buruko minak, bizkarreko minak, ultzerak eta baita 
minbiziak ere, bestelako gaixotasunen isla izan dai-
tezke, buruko eta emozioekin loturiko gaixotasunen 
isla, hain zuzen ere, eta, hala, gorputzak erakusten du, 
egiaz, arimak berak ezkutatzen duena. Agian gorputza 

BI
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deszifratu beharrean gaude oraindik, eta agian arrazoi 
horrexek mugitzen du nagusiki gorputza, baina bertan 
gordetzen da, benetan, psikeak adierazi ezin duen hori. 
Estresa, antsietatea, depresioa… horra hor aldi berean 
buruarekin eta gorputzarekin loturik dauden eta gi-
zakia ulertzeko balio duten kontzeptuak; psikeak eta 
gorputzak elkarren ispilu dira, eta gorputza bihurtu da 
psikea irakurtzeko eta interpretatzeko eremua. 

Are gehiago: psikea baieztatzeko eta auto-gara-
tzeko gune bihurtu da gorputza; hala nola sexualitatea 
eta liraintasuna bihurtu diren osasunaren eta auto-ga-
rapenaren ikur. Psikeak guztiz bestelako harreman bat 
ezartzen du zera materialaren eta mentalaren artean, 
eta, ikuspuntu horren arabera, biek taxutzen dute el-
kar. Hala, gorputza hobetu nahi badugu, gure psikea 
hobetu behar dugu; eta gure psikea hobetu nahi badu-
gu, berriz, gorputza landu behar dugu. 
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HIRU

Arimaren eta psikearen arteko hirugarren al-
dea: arimak betierekoak dira, edo, gutxien-gutxienik, 
atenporalak; psikeek, bestalde, historia bat daukate (fa-
milia-narratiba bat) eta nabarmen plastikoak dira, hau 
da, taxutu, aldatu eta hobetu daitezke, eta, ondorioz, 
etorkizun lurtarra dute helburu: bizitza hau, hemen 
eta orain. Psikeek badute beren historia: haurtzaro 
goiztiarrean abiatzen dira, baita umetokian ere, eta, 
ondoren, aurrera egiten dute, bide zuzen bati jarraikiz, 
zeina gero eta konplexuagoa baita, eta, ondo kudeatuz 
gero, auto-hobekuntza eta auto-garapen lerro batekin 
batera egingo dute aurrera. Ilustrazioaren funtsezko 
ikuspegi moral eta tenporala agertzen dute psikeek, 
hau da, giza espeziea hobetu daitekeela sinesten dute. 
Gaur egun, baina, pertsonaren morala ez baizik pertso-
naren osasun emozionala da hobekuntzaren jomuga. 
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LAU

Beste alde bat, laugarrena, egiari loturik dago. 
Arimek kanpoan bilatzen dute egia: errebelazioetan 
edo liburuetan idatzitako arauetan; psikeek, berriz, 
egia aurkituko badute, barrura begiratu behar dute, al-
dez aurretik jakin gabe zer-nolako egia topatuko duten 
bertan. Zehatzago esanda, egiaren nozio berri bat ikus 
dezakegu hemen, hiru esanahi hartzen dituena: lehe-
nik, norberaren barne-egia psikologikoa legoke (hau 
da, norberaren psikea zauritu duten gertakizun erreal 
edo sinbolikoak); bestalde, zientziak osasun emoziona-
laren inguruan ezarritako ideala egongo litzateke, eta, 
azkenik, norberaren bizitzaren egia existentziala (hau 
da, norberak topatzea zer baliori jarraitu nahi dien 
eta zer bizi-proiektu egin nahi dituen). Egiari buruzko 
ikuspegi psikologikoak hiru esanahi edo alderdi horiek 
biltzen ditu: alderdi biografikoa, alderdi nomotetiko-
zientifikoa eta alderdi existentziala. 





37Eva Illouz

BOST

Arimaren eta psikearen arteko bosgarren al-
dea: auto-aldaketari buruzko ikuspegia. Agustinek, 
adibidez, atzean utzi zuen bere izate pagano eta se-
xual zaharra, eta izate berri bat hartu zuen trukean; 
konbertsio horrek, baina, halako izate bat behar du, 
zeina ez baita, inondik ere, gaur egun psikearen nozioak 
ulertzera ematen duen izatea bezalakoxea: arimaren 
ikuspegian, norberaren izate zaharra bekatuz beterik 
dago, eta horregatik utzi behar da atzean, ez dezan 
izate berria kutsatu. Hala, izate zaharra atzean utziko 
da fede-ekintza baten bidez, errebelazio baten ondo-
rioz edo izate berria onartuz. Psikeen kasuan, aitzitik, 
izate zaharra erabili behar omen dugu izate berri bat 
eraikitzeko. Zergatik? Bada, psikeak berez daudelako 
banaturik: batetik, iragana dute, zeina, ezkutuan edo 
gorderik egonda ere, garen horren osagai baita; bes-
tetik, psikeek orainaldia dute, iraganeko izatearekiko 
gatazkan bizi dena eta argitara atera behar duena.  
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SEI

Seigarren aldea: arimek biak jasan behar omen 
dituzte, hala sufrimendua nola zoriona; are, batik bat, 
sufritu egin behar izango dute, sufritzea premiazkoa 
baita izaera osatzeko. Psikeek, ordea, sufrimendua 
ezabatu behar dute, edo, behinik behin, eta bestela 
esanda, sufrituz gero, zerbaiten seinaletzat hartuko 
dute sufrimendua, zerbait deszifratu eta landu beha-
rraren seinaletzat. Zergatik? Bada, psike osasuntsuak, 
funtsean, proiektu hedonista eta utilitarioak direla-
ko: asetasuna, erabilgarritasuna eta gozamena dute 
helburu. Psike osasuntsuek ezin dute sufrimendurik 
jasan, psikearen helburua baita erabilgarritasuna ma-
ximizatzea eta oinazea ekiditea. 

Erlijioek teodizeen bidez azaltzen zuten zergatik 
sufritzen zuten bertutetsuek: Jainkoaren nahia zelako. 
Are gehiago, izaera osatzeko, sufritu beharra zegoen: 
arima edo aiurria zuena, hain justu ere, sufritzeko gai 
zen, bai eta sakrifikatzeko eta gauzei uko egiteko ere. 
Beraz, ordena moralari eta norberaren izatea osatzeari 



40 Arimaren etorkizuna 

zegokionez, «arima» eta sufrimendua estu loturik zeu-
den. Hala, narratiba nagusiek beren barnean hartzen 
zuten sufrimendua, eta izatea lotzen zuten eskatologia 
batekin edo ontologia batekin. 

Nolanahi ere, sufrimenduak dagoeneko galdua 
du esanahia; edo, hobe esanda, sufrimendua onar-
tzen da, soilik, baldin eta izate heldu eta osasuntsu bat 
osatzeko balio badu, hau da, sufritzearen esperientzia 
horrek, egoki deszifratuz gero, zoriontsuago eta indar-
tsuago egiten bagaitu bakarrik. 

Psikologiaren eremuan asko idatzi da oinaze fi-
sikoaren inguruan; hala ere, oinazea bera, gaur egun, 
ez da onartzen ez ulertzen; agian Nietzsche horrexeri 
buruz ari zen azken gizonaren etorrera aipatu zue-
nean, zeinak ezin izango baitzuen galerarik jasan. 
«Maite ditut behera joateko bestetarako bizi izaten ez 
dakitenak»2, horrela mintzatu zen Zaratustra, eta agian 
gaitasun horixe da galdu duguna: behera joateko artea.  

2 Friedrich Nietzsche, Honela mintzatu zen Zaratustra, Klasikoak bilduma: 1992 
Bilbo. Itzultzailea: Xabier Mendiguren Bereziartu. (Itzultzailearen oharra)
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ZAZPI

Azkenik, arimaren helburua da beste norbaiten 
nahia lurrean betetzea; psikearen helburua da, be-
rriz, deskubritzea nor zaren, zer interesatzen zaizun, 
zer behar duzun eta zer nahi duzun. Zentzu horretan, 
psikeen helburua da beren ontologia emozionala des-
kubritzea, hau da, pertsonaren «benetako» emozioak 
eta desioak deskubritzea. 

Beraz, izate modernoen bilaketa ez da jada bi-
daia bat, norberaren etxetik kanpora egin beharrekoa, 
hala nola egin zuten Odiseok, On Kixotek edo Robinson 
Crusoek; aitzitik, orain, barrura jo behar da, norberaren 
desio eta fantasia gordeak aurkitzeko eta gauzatzeko.  

Arimek hainbat modutara salba dezakete beren 
burua: besteak beste, errebelazio bidez, konfesatuz, 
nekaldiak eginez eta penitentzia eginez. Arima salba-
tzeko teknikak ditugu horiek denak. Psikeek, ordea, 
hobetu eta eraldatu nahi badute, bi bide baino ez di-
tuzte horretarako: mintzamen-teknikak (hau da, 
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«komunikazioa» esaten diogun hori) eta norberaren 
buruaren behaketa. Auto-aldaketak ez du inongo hel-
buru transzendentalik; aitzitik, auto-gauzatzearen eta 
egiazkotasunaren ideal batzuk gauzatu nahi ditu, eta 
ez besterik. Hortaz, ikuspegi horretan, zer da norbera 
salbatzea, bada norberaren izatea aurkitzea halako bi-
luztasun eta egiazkotasun batean. Norbera salbatzea 
da norberaren izatearen alderdi makur eta ilunenak 
ezagutzea eta onartzea. 

Arima erredimitzen zenean, norberaren izatea 
baino gorago kokatzen zen –horixe zen helburua–; 
psikea erredimitzeko, berriz, norberaren barnera jo 
behar da, eta norberaren izaterik sakonena ezagutu, 
psikologiak eskaintzen dituen berbalizazio- eta narra-
tiba-tekniken bitartez. 

Bi emakume aurkeztu nahi dizkizuet: batak ari-
ma zuela uste zuen; besteak, berriz, psike bat zuela. 
Laburrean bada ere, aztertu nahi nuke nola hautatu 
zituzten bi emakume horiek beren bideak, eta, hautu 
horien argitan, ikusi nahi nuke arimaren eta psikearen 
nozioek nola antolatzen duten gure izatearekin dugun 
harremana. 

Beraz, lehenik, Anne Elliott aipatuko dut, Jane 
Austenen pertsonaia gogokoena, eta orobat behar 
duena izan gure pertsonaia gogokoena, «aiurriaren» 
erakusgarria baita: «aiurria» erdibide gisa har deza-
kegu, «arimaren» nozio erlijiosoaren eta «psikearen» 
nozio medikalizatuaren arteko trantsizioan. 

Anne Elliotek ezkon-hitza eman zion Went-
worth kapitainari, baina, bere mentore Russell 
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andrearen gomendioari eta presioari men egin, eta 
konpromisoa hautsi zuen; handik bederatzi urtera, 
ordea, berriro egin dute topo biek: Anne Elliottek eta 
Wentworth kapitainak. Maitasuna azkar asko berpiztu 
da, baina Anne Elliottek ez daki zer sentitzen ote duen 
Wentworth kapitainak bere aldera, eta irakurleak ere 
ez. Gainera, gauzak gehiago korapilatzen dira, Anne-
ren lehengusu aberats eta nobleak erregaluak egiten 
baitizkio barra-barra Anneri. Beraz, lehengusu abera-
tsa gortea egiten ari zaio Anneri, baina Anne, oraindik 
ere, duela bederatzi urte ezkon-hitza hautsi zuen gizo-
narekin maiteminduta dago. Lehengusuaren manerak 
ezin finagoak dira, eta, harekin ezkonduta, Annek bere 
posizio soziala hobetuko luke; gainera, ez dirudi Annek 
aukera handirik duenik benetan maite duen gizonare-
kin ezkontzeko. Hala eta guztiz ere, lehengusuarekin 
ezkontzeko aukeraren aurrean, horrela sentitzen da 
Anne: «Ez zuen zentzurik galdetzeak nola sentituko ote 
litzatekeen baldin eta Wentworth kapitainik ez bale-
go; izan ere, Wentworth kapitaina bazegoen, egon; eta 
esku artean dugun auzia onerako ala txarrerako ebatzi, 
Annek harekin maiteminduta jarraituko zuen betirako. 
Anneren ustez, gutxi axola zuen ezkonduko balira zein 
betirako banatuko balira, bietara sentituko baitzen ber-
din, gainerako gizon guztiengandik aparte».  

Annek tinko erabaki du fidel izango zaiola 
Wentworth kapitainari, nahiz eta, itxuraz, azkenean 
elkarrengandik banatu beharko duten. Erabaki ho-
rrek talka egingo du gaur egungo gure ulerkerarekin; 
izan ere, Annek sinesten du maitasun absolutu eta 
erraldoiaren halako ikuspegi batean. Hemen, beste 
norbaitekiko konpromisoak zera dakar, norberaren 
izatea guztiz ematea, horrek norberaren ongizateari 
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ekar diezazkiokeen ondorioetan pentsatu gabe. Annek 
bere maitasuna eman zuen behin, eta, hala, betirako 
loturik dago orain, eta beharturik sentitzen da aukera 
hobeei uko egitera. 

Anne prest dago oinazez josiriko bizialdi bati 
heltzeko, maite duena faltan duela bizitzeko eta ira-
ganean egindako akatsen ondorioak ordaintzeko, hau 
da, Russell andrearen gomendioari men egin eta Went-
worth kapitainaren ezkontza-proposamenari ezetz 
esatearen ondorioak ordaintzeko. Ideal bati emanda 
biziko da eta uko egingo dio egiazko maitasuna gauza-
tzeko aukera orori. 

Anne Ellioten zalantzek eta hautuek agerian jar-
tzen dute halako afektu-eredu berezi bat, zeina afektu 
moderno izendatuko baitut eta zeina loturik baitago 
pertsonek «aiurria» izatearen ikuspegiarekin. Bidena-
bar, «aiurri» delako hori estu loturik dago «arimarekin» 
(baina ez dira baliokideak). Afektu horren ezaugarri 
dira esklusibotasuna, konpromisoa eta errua. 

Esklusibotasuna
Anne Elliottek maitasun-objektu bakar bat auke-

ratu du, eta horren inguruan eraiki du bere bizitzaren 
historia. Afektuaren esklusibotasunak zera dakar 
berarekin: 1) konstantzia, sentimenduei eta desirari 
denboran eusteko gaitasuna, hots, izatearen jarraitu-
tasun handia, eta 2) argitasuna. Annek argi eta garbi 
dakusa zer nahi eta zer hautatu duen, desioak eta era-
bakiak ez datozkio halako nahasmen baten erdian, ez 
dira kontrajarriak. Annek maite du Wentworth kapitai-
na, baita bere izatearen iturri bakar, egonkor, jarraitu, 
argi eta erabateko batetik maitatu ere. 
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Konpromisoa
Amartya Sen ekonomialariaren arabera, kon-

promisoa zera da: bihar egokiera hobe bat suertatzeko 
aukerari uko egitea, gaur. Beraz, orain zurekin kon-
prometitzen banaiz, horrek esan nahi du uko egingo 
diodala bihar zu baino hobea den norbait aurkitzeko 
aukerari. Hala, konpromisoa utilitarismoaren aurkakoa 
da, konpromisoaren printzipioak kontra egiten baitio 
aldiro gure izatea –gure interesak, gure ongizatea, gure 
zoriontasuna– maximizatzeko nahiari. Konpromisoa 
kantiarra da –hots, modernoa– zergatik eta kontuan 
hartzen duelako, hain justu ere, norbanakoaren nahi 
autonomoa. Konprometitzea zera da: izateak motiba-
turiko hautu bat egitea. 

Errua
Freudek azaldu zuenez, erruaren sorburua 

zera da, arau sozialak eta norberaren desioa ez da-
tozela bat, eta, psikeak, beraz, zalantza egiten duela 
bien artean. Norbanako modernoa, hain zuzen ere, 
kontraesan horretan harrapaturik dago, bere desioen 
eta arau sozialen artean harrapaturik. Adibidez, mai-
tasunagatik ezkondu ala arrazoiari jaramon eginda 
ezkondu, sentimenduengatik ala interesagatik; horra 
hor kontraesana eta gatazka. Norbanako modernoaren 
ezaugarri dira halako kontraesanak, bai eta hautu bat 
egitea eta, hala, kontraesanak gainditzen ahalegintzea 
ere. Hautu hori erruan eta gatazkan inskribaturik dago, 
eta horixe du indargune. 

 
Esklusibotasuna, konpromisoa eta errua: hiru-

rak datoz izatearen halako kontzeptu zehatz batetik. 
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Izate horrek kosmos eta hierarkia moral bat barnera-
tu ditu, hainbat on neurtezinen arteko talkan bizi da, 
onartua du agian ez dituela beteko bere desio gehienak 
eta erabakiak hartzeko orduan izatearen erdigunetik 
hartzen ditu, nahia deitu ohi diogun horretatik. 

Bigarren adibidea Catherine Millet da, autore eta 
arte-kritikari frantziar sonatu bat, zeinak memoria ba-
tzuk idatzi baitzituen, eta han kontatu zuen zer-nolako 
hartu-eman sexualak izan zituen festatan edo kalean 
bertan aurkitutako ehunka ezezagunekin. Gizon bate-
kin bizi da, bakarrarekin, baina halaxe dio: «Hainbat 
urtetan, nire ardatz honetatik aparte [Clauderekiko 
maitasunetik aparte], beste hamaika bizitzaren puske-
tei jarraitu nien (…). Bizitza idatzi dut, eta ez abentura, 
zeren harreman horien guztiek bazituzten nork bere 
erritmo gordeak, arauak eta erritualak. Bizitza horiei 
esker, hainbat errepertorio gauzatu nitzakeen, aktore 
bat banintz bezala. Izan nintekeen andre bohemio bat, 
puta bat edo burges bat, betiere nirekin zegoen gizona-
ren estatusaren arabera, eta, orobat, gizonak emango 
zidan estatusaren arabera: zer lagun aurkeztuko zidan, 
nora eramango ninduen afaritara…». Hona hemen 
norbanako hipermoderno bat, zeinak psike bat baitau-
ka, eta ez arima bat. Anne Elliotten eta bien artean alde 
nabarmenak daude, hainbat zentzutan. 

Izateak, ugari 
Milleten kasuan ez dago esklusibotasunik, hel-

burua bestelakoa baita: hain zuzen ere, izate ugari 
edukitzea eta horiek kudeatzea. Hemen, ugaritasunak 
berez egiten dio mesede izatearen osaketari. Hemen, 
izateak ez du erdigunerik, etengabe ari da mugitzen, 
eta fluidotasun horixe da haren balioa. Gaur egun, ha-
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rreman ugariak balioesten ditugu, modu horretan bide 
ematen diegulako gure izate ugariei. Lehen, halako 
progresio-ardatz bati jarraituz garatzen ziren izateak; 
orain, ordea, Milletek erakutsi moduan, izate ugariak 
ardatz sinkroniko bakar batean gertatzen dira. 1990. 
urtera arte, izateak baloratzen genituen, betiere dia-
kronian garatzen baziren, hots, bata bestearen segidan 
garatzen baziren; orain, ordea, aldi berean harreman 
bat baino gehiago pilatzeko joera bat dakusagu, zei-
nak bide eman baitio polimaitasuna izeneko halako 
joera bati. Polimaitasunean, sexu-harreman intimo 
bat baino gehiago izaten dira, aldi berean, parte-har-
tzaile guztien onarpenarekin. Ez-monogamia etiko bat 
da. Hori azpimarratu nahi dut, agerian utzi nahi baitut 
arimatik psikerako trantsizio horretan ez dagoela hon-
datze moralik. 

Hautatzen ez duen norbanakoa
Hona hemen beste hausnarketa bat, aurrekoari 

tiraka: norbanako hipermodernoak dakarren aldake-
ta sakon-sakon bat zera da, norbanakoak etengabe 
hautatu behar duela, eta norbanakoaren subjektutasu-
naren ezaugarri izango dela, gero eta gehiago, hautuak 
egiteko zailtasuna eta hauturik ez egiteko eskubidea. 
Arimak bazekien, nolabait esatearren, zein zen aukera 
egokia; psikeak, ordea, aldiro ebatzi behar du zer den 
onena, aldiro aztertu behar du bere burua, eta bere be-
netako premiak eta desirak ulertu. Zentzu horretan, 
hautua dugu gaur egungo jardunaren arazo eta ezau-
garri gailena. Norbanako modernoaren ezaugarriak 
ziren askatasuna eskatzea eta norberaren hautuak 
lotzen zituzten muga sozialei uko egitea; norbanako 
hipermodernoak, ostera, hainbeste hautu dituenez 
eskura, bi bideri jarrai diezaieke: zerbait hautatu de-
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zake, horretarako gogor lan eginda, edo, bestela, uko 
egin diezaioke hautatzearen betekizunari, eta aukera 
guztiak zabalik utzi. Norbanako hipermodernoan, hain 
justu ere, nahia dago zalantzan: norberaren hautua 
mugatzeko edo objektu bakar bat hautatu eta horrekin 
konprometitzeko nahia; nahi hori osatzeko, aktibatze-
ko eta erabiltzeko gaitasuna. 

Objektu bakar bat hautatzeko eta desiratzeko 
zailtasunaren ondorio dira, adibidez, gaur egun ba-
rra-barra aipatzen diren konprometitzeko fobiak eta 
konpromisorik gabeko harremanak, gau bakarrekoak 
eta noizbehinkakoak.

Superego arrazionala 
Azkenik, norbanako hipermodernoak nekez 

sentituko du errurik, ez behintzat harreman sexualen 
eremuan (eta gauza ona da hori). Gaur egun, erruaren 
kontzeptua gehiago erabiltzen da dietari buruz aritzean 
edo lanaren testuinguruan: jendea errudun sentituko 
da nahikoa lan edo nahikoa ariketa fisiko egiten ez 
badu, baina ez da errudun sentituko sexuarekin eta se-
xualitatearekin loturiko kontuetan. Horrek esan nahi 
du debekuaren eta ukoaren kultura tradizionala erabat 
aldatu dela. Superegoaren langintza –betiere halako 
terminologia bati eutsi nahi badiogu–, superegoaren 
langintza ez da izango bulkada sexual edo sentsorialak 
zaintzea, ezpada desirak eta premiak zeintzuk diren 
asmatzea, horiek gauzatzea eta horiek neurtzea. Ho-
rregatik, psikea buru-belarri jarduten da etorkizuna 
kalkulatzen, etor litezkeen aukerei etekina ateratzen, 
kostuak eta onurak neurtzen. Kulturak ez duenez de-
beku handirik ezartzen, eta norbanakoak askotariko 
desioak dituenez parez pare, gaur egun izate arrazio-
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nal eta arrazionalizatu baten bidez harremantzen gara 
gizartearekin, eta izate horren ardura da norberaren-
tzako onurak eta kalteak identifikatzea. 

Zer zor diogun geure buruari, zer diren gure po-
tentzialitate ezkutuak: horiexek osatzen dute agindu 
kategorikoa, horiexek mobilizatzen dute aurrera begi-
rako gure pentsamendu arrazionala eta gure ahalegin 
kontzientea, emozioak izan daitezen gure gidari. On-
dorioz, gaur egun jendea bizi duten gatazkak ez dira 
arau sozialen eta norbanakoaren desiraren arteko tal-
kak, baizik eta estatus eta indar moral berbera duten 
bi desio kontrajarriren arteko talkak. Haurrak ala mai-
talea, joera homosexualak ala heterosexualak, maitale 
bakarra ala maitale ugari: horra hor gatazka. 

Ilogikoa badirudi ere, litekeena da norbanakoak 
askoz nahasiago sentitzea halako aukera-ugaritasuna-
ren aurrean, eta kostata erabakitzea norekin bizi nahi 
duten, inorekin bizi nahi ote duten, eta nola edo zer 
kontraturen arabera bizi nahi duten inorekin. Hor-
taz, badirudi desira ugarien eskutik datorrela desiren 
nahas-masa. 

Desiren nahas-masa
Nahasmena denez gure garaiko erregina, psiko-

logiari buruzko telebista-saioak eta mahai-inguruak 
bolo-bolo dabiltza. Norbanako hipermodernoa, beraz, 
ugaria da, beretzat nahi du ez hautatzeko eskubi-
dea, hartara aukera guztiei zabalik eusteko, eta ez du 
erruaren arabera ekiten; aitzitik, erabilgarritasuna 
maximizatu eta oinazea ekidin nahi du, bere desira 
guztiak betetzeko. 
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Gauza bat argi utzi nahi dut: ez dut ikuspegi mo-
ralik ez Anne Ellioti ez Catherine Milleti buruz; ez dut 
uste Anne Elliotek ordena moral bat gorpuzten due-
nik zeinaren galera deitoratu behar genukeen. Eta ez 
genuke galera hori zertan deitoratu, emakume gutxik 
aukeratuko luketelako Anne Ellioten munduan bizitzea. 

Hala ere, psike modernoaren alderdi batekin 
kezkatu beharko genuke: oinazea ekidin nahi baitu, 
nola edo hala. Arimaren –edo psikearen– etorkizuna, 
dirudienez, oinazea deuseztatzeko ahalegin masibo 
batera bideraturik dago, nola edo hala: medikuntzaren 
bidez, mintzamen-terapiaren bitartez, meditazio-taile-
rrak eginez, bilera anonimoekin edo auto-laguntzaren 
industriaren bidez. Hala ekidin nahi dira oinazeak oro; 
denak desagerrarazi behar dira: autoestimu baxua, 
abusua, antsietatea, dibortzioa eta laneko umiliazioa. 
Gure psikologia guztiz bihurtu da funtzionala, utilita-
rioa eta positiboa. 

Horrek guztiak emaitza paradoxiko bat eka-
rri du, zeren, nahiz eta psikologiak eta medikuntzak 
inoiz ez bezalako tresnak sortu dituzten sufrimendua 
kudeatzeko, oinazea gorputz eta psike kolektibotik 
ezabatzeko ahalegin itzel horren ondorioz sortu da 
«biktimen» halako pletora eta diskurtso amaigabe bat, 
non jendeak biak jasaten baititu: besteek haiei gaizki 
egindakoak eta norberaren psike eskas eta zaurituek 
egindakoak. Hots, sufrimendu psikikoak, orain, bikti-
maren identitatearen bidez tormentatzen gaitu. Beraz, 
psikea joan-etorrian dabil etengabe: norberaren hobe-
kuntza eta gauzapena daude batetik, eta norberaren 
biktima-izaera bestetik; izan ere, kanpoko eragile ba-
tek sortutako zauriak dira sufrimenduaren sorburu 
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bakarra eta norberaren izatea gauzatzeko eragozpena. 
Gauzak horrela, geure buruari galdetu behar genioke 
ea psikearen banaketa honek –batetik biktima, bestetik 
auto-laguntzaile (edo auto-gauzatzaile)– ez ote dituen 
arduraren eta agentziaren nozioak pobretu; izan ere, 
bi aukera baino ez dizkio eskaintzen psike edo izate 
modernoari: guztiz erantzukizunik gabea izatea (haur-
tzaroko disfuntzioak lirateke, orduan, sufrimenduaren 
sorburua) edo guztiz erantzulea izatea (izatearen hu-
tsegiteak lirateke hutsegite ororen sorburua). 





ESTANDAR  
EMOZIONALEN SORRERA 
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Max Weber soziologo aleman handiak, aski ja-
kina denez, zorrotz aurreikusi zuen zein izango zen 
gizarte modernoen patua: desengainua. Izan ere, We-
berrek esandakoaren arabera, gizarte modernoak fedea 
eta esanahia galtzeko bidean ziren, erremediorik gabe. 
Bestalde, desengainu horren sorburua bilatu nahi, eta 
zera ebatzi zuen pentsalariak: bizi-jarrerak arrazio-
nalizatu zirela eta horrek ekarri zuela desilusioa, edo, 
bestela esanda, jarrera «metodiko» eta sistematikoak 
nagusitu zirela bizitzako geroz eta eremu gehiagotan, 
enteleguak kontrolatzen zituela bizitzako alor asko, 
eta horrek zekarrela desengainua. Jarrera arrazionali-
zatuaren arabera, ezagutza-objektu bat dugu mundua, 
eta, hala, hura ezagutzeko arau sistemikoak erabiltzen 
dira, ezagutzaren subjektuari berari jaramonik egin 
gabe; ondorioz, zilegitasuna kentzen zaio bestelako 
moduetan lortzen den jakintzari: adibidez, epifaniari, 
tradizioari edo senari berari. Halako jarrera arraziona-
lizatuek gutxiagotzat jotzen dituzte «alferrekoak» diren 
eta adierazteko baino balio ez duten jarrerak, hala nola 
auto-sakrifizioa edo norberaren ohorea defenditzea; 
izan ere, jarrera arrazionalizatuaren arabera, beste 
honek izan behar luke norberaren ekintzen muina: 
norberaren interesa eta norberaren helburuak bete-
tzeko bide eraginkorrenak bilatzeko grina. Zientzia, 
teknologia eta merkatua: horra hor mundua arraziona-
lizatzen duten hiru indar nagusiak. 

 
Nolanahi ere, bizitza arrazionalizatzeko proze-

su horretan, ez ziren pasioaren adierazpide guztiak 
ezabatuko; aitzitik, Weberren ustean, esparru zehatz 
eta jakin batzuetara bideratuko zen pasioa (hala nola 
maitasunaren, sexualitatearen eta artearen esparru-
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ra)1. Hortaz, Weberren ikuspegi negatiboa zertxobait 
orekatzen zen: jendeak ezin izango zuen halako grina-
rik gehiago agertu truke ekonomikoan, ez eta ikerketa 
zientifikoan ere; bai, ordea, bizitza emozionalean: ere-
mu horretan aurkituko zuten berriro esanahia eta 
pasioa. Baina Weberrek ezin zuen etorkizuna iragarri, 
eta, beraz, ez zekien gure garai honetan psikologiak, 
kontsumoaren kulturak eta zientziaren hedapenak 
taxutuko zutela jendearen bizitza emozionala. Lehen 
Mundu Gerraren eta, bereziki, Bigarren Mundu Gerra-
ren ondoren, arrazionaltasunak eta arrazionalizazioak 
mendean hartu zuten subjektibotasunaren eremua, 
eta, batez ere, emozioak eta bizitza emozionala.2 

Kultura aurre-moderno gehienetan, zera uste 
zen, gizakiek «arima» zeukatela –esapide zabal eta ez-
zehatza izanagatik, kultura aurre-moderno izendatuko 
ditut kontsumo kapitalismoak menderatutako kultura 
sekularizatu/zientifikoen aurretik egon ziren ehun tra-
dizional, moral eta erlijiosoak–. Gizakiek arima zuten, 
beraz; eta zer den arima? Bada, metafora bat, «psikea» 
eta «inkontzientea» bezalaxe: pertsonen inguruan hitz 
egiteko erabiltzen den metafora bat. Arima gorputza-
ren «gainetik» dago, «adigaitza» da, bai eta «sakona», 
«betierekoa» eta «aratza» ere (edo kontrakoa), eta dibi-
norantz jo nahi du. Honela dio Agustinek, bere burua 
ezagutu nahian: «Ene Jainkoa, oi ene Jauna, ba al da 
nigan ezer Zu gorde zaitzakeenik?». Zentzu horretan, 
arimak mugagabeak dira eta ordena kosmikoarekin 

1 Lawrence A. Scaff, Fleeing the Iron Cage: Culture, politics, and 
modernity in the thought of Max Weber, University of California Press: 
1991 Kalifornia.

2 Eva Illouz eta Shoshannah Finkelman, «And Odd and Inseparable 
Couple: Emotion and rationality in partner selection,» Theory and Society 
38 (4): 2009, 401.-422. or. 
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txirikordaturik daude, estu gainera. Nolanahi ere, ba-
dira halako bulkada batzuk, aurre-modernoek «pasio» 
izendatzen zituztenak eta kristautasunaren ikuspe-
gitik 7 bekatu nagusitzat jo izan direnak (urguilua, 
amorrua, lizunkeria, diruzalekeria, nagikeria, sabelke-
ria eta inbidia), zeintzuk eragozpen baitzaizkio arimari 
eta hura desitxuratu baitezakete. Halako pasioak ziren 
norberaren arimako gaiztotasunaren sorburua; hala 
ere, hainbat ekintzaren bidez garbitu zitezkeen, hala 
nola penitentzia eginez, aitormenak eginez, damuaren 
bidez, konbertituz edo Penitentziaren Sakramentua-
ren bidez. Arimak mugagabe eta hilezkor izanik ere, 
baziren hura erredimitzeko bideak: baziren ekintza 
objektiboak eta arima salbatzeko erritualak, zeintzuk 
apaizek edo komunitateek bideratzen baitzituzten, eta 
halako erritualak taldean eta formula jakin batzuen 
arabera egiten ziren –horixe baitzuten oinarria–. Beraz, 
biak ere, hala arima nola pasioa, pertsona-izaeraren 
ikuspegi moralaren barruan sartzen ziren; ondorioz, 
arimaren mugimendu oro zegoen loturik jainkoaren 
kreazioarekin eta asmoarekin, arimaren ekintza guz-
tiak zeuden loturik sistema etiko eta printzipio moral 
batzuekin. Zentzu horretan, emozioak –pasioak– en-
trenatu behar ziren, arima edo «aiurria» osatze aldera, 
hots, giza talde edo komunitate erlijioso bateko kide 
bihurtze aldera, eta, hala, ongiari edo gaizkiari buruzko 
ikuspegi bat aldarrikatzen zen (edo kondenatzen), ma-
darikazioari eta salbazioari buruzko ikuspegi jakin bat.  

Ikuspegi horren kontrakarrean dago Michael 
Galpert, puntako teknologia-enpresa baten jabea. 
Hona hemen hari buruz Financial Times agerkarian ar-
gitaratu zena: 
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Michael Galpert ohean jiratu da, New Yorkeko bere 
etxean, alarma jo eta jo ari dela. Galpert, zeinak 28 urte baititu 
eta Internet enpresa bat gidatzen baitu, ohetik altxatu da, eta 
arretaz begiratu dio burutik kendu berri duen zintari, zeinak 
bere burmuinaren uhinak grabatu baititu gauez: hortxe dauz-
ka, grafiko batean bildurik, bere lo sakonari, lo arinari eta REM 
loari buruzko datuak. Ondoren, urrats luzez, komunera joan 
eta baskula digitalera igo da: tresna horrek online dokumen-
tu batean gordetzen ditu Galperten pisua eta gorputz masa. 
Gosaritarako, arraultza zuringoak eta espinakak nahastu ditu, 
baina, jan aurretik, argazki bat atera dio platerari mugiko-
rrarekin, kaloriak neurtzeko. Bizikleta hartu eta abian jarri 
du kilometro-neurgailua; ondoren, bulegorantz joan da: han, 
guztiz bestelako kalkulu-orriak ditu zain (…) Nola aztertzen 
eta aldatzen dituzten ingeniariek software batek emandako 
datuak eta zehaztapenak, programa hori hobetze aldera, hala 
dabiltza milaka pertsona, beren gorputzaren «inputa» eta 
«outputa» biltzen eta konparatzen, beren jardun fisikoa eta 
mentala optimizatzeko asmoz (…). Britainia Handian, adibi-
dez, badago ia 4 metroko grafiko bat osatu zuenik, aurreko 
urteko aldarte-aldaketak islatuz (…). Dena neurtu eta puntua-
tu daiteke, beisbol-partida bateko bate-kolpeen batezbestekoa 
balitz bezala: oinkadak, izerdia, kafeina, oroitzapenak, estresa 
eta baita sexua eta zita erromantikoetako ohiturak ere. Eta 
oraindik ez baldin badago dena delako faktorea neurtzeko 
aplikaziorik edo tresnarik, ez izan dudarik, datozen urteetan 
agertuko da-eta.3

Adibide horretan aise samar ikusten da errotika-
ko berritasuna: Galperten bizimoduan, bere izatea ez 
da barrunbe adigaitz bat, ezpada zera bat ezagungarria, 
mugatua eta kudeagarria;. Galpertentzat, bere «iza-
tea» ez da Jainkoaren asmoaren jarioa, ezpada indar 
material eta kimikoen multzo bat, kontrolpean har dai-

3 April Dembosky: «Invasion of the body hackers». Financial Times, 
2011ko ekainak 10. http://www.ft.com/intl/cms/s/2/3ccb11a0-923b-11e0-
9e00-00144feab49a.html#axzz1PZfhO4AD.
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tekeena. Galpertek bere izatea bereganatzen du halako 
aparatu teknologiko guztiz sofistikatu baten bidez; ez, 
ordea, agindu etiko edo erlijioso baten bitartez; hala, 
emozioak eta aldarteak kuantifikatzen dira, zenbakita-
ra itzultzen dira, eta, beraz, ez dira Jainkoaren aginduak 
betearazten edo horiei uko egiten dieten substantziak. 
Hemen, gorputzaren eta gogoaren helburua zera da, 
norberaren osasuna eta emankortasuna handitzea, eta 
ez argitasun dibinoa edo taldeari mesede egingo dion 
hori lortzea; norbanakoari dagokio, erabat, norbera-
ren gorputza eta aldartea dokumentatzea eta osatzea; 
gorputzak eta gogoak ahalik eta emankorren izan nahi 
dute, ez dute Jainkoaren asmoa garraiatu nahi. Azke-
nik, eta aipagai dudan gaiari helduta, adibide horretan 
ikusi dugunez, izatea eta emozioak entitate estanda-
rizatuak dira, praktika epistemiko eta teknologikoen 
emaitza, eta halako «helburu» abstraktu bat lortu nahi 
dute, halako batezbesteko bat, printzipioz denon esku-
ra dagoena. 

Aise samar uler dezakegu nola estandarizatzen 
diren zenbait objektu, hala nola zuhaitzak edo oineta-
koak; emozioen eta izatearen estandarizazioak, berriz, 
askoz kontu konplexuagoa eta iheskorragoa dirudi. 
Izan ere, zer esan nahi du izatea eta horren emozioak 
estandarizatzeak? 

Emozioak entitate iheskorrak dira, ez gara beti 
horietaz ohartzen, eta ez dugu zertan. Are gehiago: tra-
dizioaren arabera, emozioak dira, izatearen hamaika 
alderdien artean, manipulatzeko zailenak; hain jus-
tu ere, emozioak ezin dira irakatsi. Halaxe dio Philip 
Rothen Suminez eleberriko narratzaileak: «Atseginez 
onartu nuen aitarekin lan egitea niregandik hori es-
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pero zenean, eta berak irakatsi ahal izan zidan guztia 
ikasi nuen harakinaren lanari buruz. Baina ezin izan 
zidan irakatsi inoiz odola gustukoa izaten, ezta haren 
aurrean ezaxola jokatzen ere»4. Emozioak ezin dira 
hezi, ez eta kanpotik behartu edo hertsatu ere –hala 
dirudi, behinik behin–. Edonola ere, instituzio moder-
noak hortxe barneratu dira, gure subjektibotasunaren 
sakonean, eta hala estandarizatu dute izate pribatu, 
indibidual eta emozionala. 

 
Emozioak estandarizatu nahi badira, lehenik, 

objektu bihurtu behar dira, behatu eta etiketatzeko 
moduko objektu. Era berean, premiazkoa da halako 
mekanismo bat, zeinaren bidez jendeak bat egingo bai-
tu esperientzia eta estilo emozional bertsuekin. Orobat 
behar dira esperientziak lerrokatzeko halako teknika 
batzuk. Esango nuke psikologia izan dela emozioak ob-
jektu bihurtu eta estandarizatu dituen indar kultural 
nagusia, hala psikologia klinikoa nola esperimentala. 
Psikologiak, izan ere, XIX. mendetik aurrera, ezagu-
tza-objektu moduan landu ditu gizakiak eta haien 
emozioak. 

Wilhem Wundt psikologo aleman esperimen-
talak, zeinak lan handia egin baitzuen psikologia 
esperimentala diziplinatzat har zedin, zera esan zuen: 
gizonaren arimak ez zuela garrantzirik giza ezagu-
tzarentzat, eta bere helburua zela «arimarik gabeko 
psikologia» ikastea, zeren, gizonak (eta, pentsatzekoa 
denez, baita emakumeak ere) ulertu behar dira feno-
meno zehatz, objektibo eta fisikoki behagarrien bidez. 
Haren iritzian, ez zegoen arima izeneko inongo entita-

4 Philip Roth, Suminez, Meettok: 2009 Donostia. Itzultzailea: Nagore 
Tolosa. (I.o.)
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te espiritualik. Gizakiei buruzko ikuspegi esperimental 
horri esker, beste aldaketa bat gertatu zen: gizakiek, 
orain, «izaerak» zituzten, zeintzuk objektibotasunez 
behatu eta neurtu baitzitezkeen. Kontrakotzat jo ohi 
ditugu psikologia esperimentala eta klinikoa, baina bat 
datoz, bat etorri ere, lehen begi-kolpean irudi lezakeen 
baino askoz gauza gehiagotan: hasteko, biek bereizi 
zituzten kontzientzia eta «arima», eta biek hartu zu-
ten kontzientzia zientziaren ikergai gisa. Biek uste 
zuten, horretarako jakintza egokia erdietsiz gero, ari-
ma kudeatu eta eraldatu zitekeela –hori bai, «izaera» 
edo «psikea» deitu zioten, eta ez arima–. Biek sinesten 
zuten zientzia gai zela zoriontasuna eta ongizatea ba-
natzeko. Gaur egun, zientziaren ikuspegitik, psikologia 
esperimentala da psikologia-molde zilegi bakarra; no-
lanahi ere, psikologia klinikoak besteak baino eragin 
handiagoa izan zuen kulturan: buru-osasunaren eta 
ongizatearen ideal medikoak sortu eta, hala, errotik 
eraldatu zituen izateari buruzko ereduak.  

Sarritan iruditzen zaigu psikoanalisia eta psiko-
logia ez direla ezinegon emozionala sendatzeko balio 
duten tresna terapeutikoak besterik. Soziologiaren ikus-
pegitik, ordea, hori baino askoz gehiago dira: marko 
kultural eta instituzionalak dira, eta XX. mendeko bi-
zitza emozionala taxutu dute, baita estandarizatu ere. 
Psikologoak gaur egungo gizarteetako eremu guztietan 
sartu dira, talde sozial eta profesional diren aldetik; psi-
kologoak denean daude: antolakunde ekonomikoetan 
(kudeaketa teoriak lantzen), masa komunikabidee-
tan (badira hamaika tertulia-saio non «psikologo» bat 
gonbidatzen baitute askotariko gaien inguruan hitz 
egitera), umeak hazteko joeretan, eskoletan, eremu 
intimoan eta sexualitatean (bikote-terapia), armadan 
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(traumen lanketa), ongizate-estatuan (gizarte-langi-
leak), presoak birgizarteratzeko programetan, erlijioan 
(apaizek eta errabinoek psikologiari buruzkoak ikas-
ten dituzte, beren eliztarren arazoak bideratze aldera), 
publizitatean, marketinean eta baita nazioarteko gataz-
ketan ere (gerrako eta genozidioko traumak artatzen). 
Mundu osoan barrena hedatu dira askotariko tera-
pia-moldeak, merkatua bezainbeste (eta, agian, baita 
merkatua bera baino gehiago ere). Terapiak hamaika 
aldaera ditu: izan daiteke barrura begirako psikoana-
lisia, «gorputza eta gogoa» bateratzen dituen New Age 
erako tailerra, «asertzioa lantzeko» programa, «adimen 
emozionalari» buruzko lantegia… Moldeak molde, giza 
problemei eta gatazkei terapiaren ikuspegitik begira-
tzeko joera horrek halako zilegitasun kultural zabal eta 
ezohiko bat lortu du, baita askotariko talde sozial, an-
tolakunde, instituzio eta marko kulturaletan lortu ere. 
Eta hala egin du, hain zuzen ere, merkatuan barneratu 
delako, eta produktu ikusezin eta indartsu bihurtu di-
tuelako pertsona bera, norberaren ongizatea eta osasun 
mentala; hartu-eman horretan, pertsona ekoitzi egi-
ten da –pertsonaren ongizatea eta emozio «osatuak»–, 
eta, aldi berean, kontsumitu egiten da. Psikologia hiru 
modutara bihurtu da produktu: lehenik, norbanakoei 
eta bestelako erakundeei (hala nola eskolei edo enpre-
sei) saltzen zaien zerbitzu bat izanik, terapia-saioak 
produktuak dira, eta eros daitezke pertsona baten 
ongizatearen edo emankortasunaren mesedetan; 
ondoren, kultura zabalera sartu zen psikologia, eta 
jendea hori kontsumitzen hasi zen auto-laguntzaren 
bidez, aholku-liburuen edo -tailerren bidez; azkenik, 
marketinaren eta publizitatearen industriara sartu zen 
psikologia, kontsumitzailea izeneko entitate berria ho-
beto kontrolatzeko tresna gisa.  
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Psikologoek beretzat hartu zuten askotariko 
arazo sozialen inguruan hitz egiteko eskubidea eta 
autoritatea (eta atseginez eman zitzaien), gai horietan 
adituak zirela aldarrikatuz. Nolanahi ere, psikolo-
goak ez ziren beste aditu batzuk bezalakoak (adibidez, 
abokatuak edo ingeniariak bezalakoak); izan ere, XX. 
mendeak aurrera egin ahala, psikologoek gero eta 
gehiago hartu zuten jendea gidatzeko joera, bizitzako 
arlo guztietan gainera. Dena zuten ezagun: hezkun-
tza, haurren hazkuntza, joera kriminalak, adituen 
testigantza legala, ezkonbizitza, presoak birgizartera-
tzeko programak, sexualitatea, gatazka arrazialak eta 
politikoak, jarrera ekonomikoak eta soldaduen keme-
na. Beren ibilbide profesionalaren hasieratik bertatik, 
psikologoak publiko zabal bati zuzentzen zitzaizkion, 
eta, prozesu horretan, eraldatu egin zituzten jato-
rriz akademian, elkarte profesionaletan eta aldizkari 
espezializatuetan sortuak ziren kontzeptuak. Hala, za-
balpen prozesu horren ondorioz, halako estatus 
anbibalente batean geratu ziren: erdizka aditu eta er-
dizka gidari moral. Aditu ziren aldetik, halako jakintza 
tekniko eta neutral bat esleitzen zitzaien; gidari moral 
ziren aldetik, berriz, beste batzuei irakasten zieten zer 
baliori jarraitu behar zieten beren jarrerak eta sentipe-
nak taxutzeko. Estatus bikoitz berezi horren ondorioz 
agertu ziren aholku-liburuak eta horiexen bitartez sar-
tu ziren, hain justu ere, psikologoak merkatuan. 

1920ko hamarkadan, aholku-literaturaren in-
dustria kulturala pil-pilean zegoen –zinema bezalaxe–, 
eta, gerora, psikologiari buruzko ideiak zabaltzeko eta 
arau emozionalak osatzeko plataforma iraunkorre-
na bihurtu zen. Aholku-literaturak derrigorrean izan 



64 Arimaren etorkizuna 

behar du orokorra: hots, zuzenbidearen antzeko hiz-
kuntza erabili behar du, autoritatea lortzeko eta halako 
lege-itxurako adierazpenak egiteko: adibidez, «jelos-
kortasunak autoestimu baxua adierazten du». Hala, 
sentipenak testuinguruz kanpo kokatzen dira, eta, 
ondorioz, hobeto egokitzen dira askotariko testuin-
guru sozialetara eta norbanakoetara. Hain zuzen ere, 
horregatik hedatu dira aholku psikologikoak luze eta 
zabal, halako forma teoriko eta orokor bat hartu dute-
lako, psikearen arau unibertsalen inguruan ari balira 
bezala. Bigarrenik, aholku-liburuak erregularki kontsu-
mitzeko moduko produktuak izango badira, orduan, 
askotariko arazoen inguruan aritu behar dute, baina 
hizkuntza eta formula estandar batzuk baliatuz beti. 
Norbanakoen bizitzak nolakoak, halakoak dira ahol-
ku-liburuetan lantzen diren arazoak ere: askotarikoak, 
hasi konpatibilitate sexualetik eta haurren hazkuntza-
ra arte. Hirugarrenik, askotariko irakurleetara zuzendu 
nahi duenez, eta irakurle guztiek ez dituztenez ez ba-
lio ez ikuspuntu berberak, aholku-literaturak amorala 
izan behar du, hau da, ikuspegi neutral batetik landu 
behar ditu sexualitatearekin eta harreman sozialekin 
loturiko arazoak. 

Aholku-industriaren ikuspegitik, psikoanali-
siak eta psikologiak urrea balio zuten, hainbat arrazoi 
tarteko: batetik, halako aura zientifiko batek ingura-
tzen zituelako bi eremuak; bestetik, psikologiaren eta 
psikoanalisiaren talaiatik askotariko arazoak landu 
zitezkeelako, eta, ondorioz, produktua dibertsifikatu 
zitekeelako; eta, azkenik, itxuraz behintzat, zientziaren 
begirada hotzarekin lantzen zituelako hainbat gai tabu. 
Horregatik, 1960ko hamarkadatik aurrera, emakumeen 
aldizkarietan barra-barra argitaratu ziren galdetegi eta 
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test psikologikoak, zertarako eta emakumeek «beren 
burua hobeto ezagutzeko», bikotekidearekin bat ote 
zetozen neurtzeko (benetako bikotekidearekin edo ba-
lizko bikotekidearekin), laneko izaera ebaluatzeko eta 
abar. Halako galdetegiek, «lauki-sare» kontzeptual bat 
osatuz, norberaren izatea ebaluatzeko balio zuten, bai 
eta norberaren emozioak eta jarrerak zenbaki-eskala 
batean sailkatzeko ere. Kontsumitzaileen merkatua 
zabaldu ahala, liburuen industriak eta emakumeen 
aldizkariek gogo biziz hedatu zituzten halako tresnak, 
zeintzuk «objektibotasunez» neurtzen omen baitzuten 
norberaren osaketa emozionala, eta beste ideia bat 
zabaldu baitzuten, hau da, emozioak neurtu, batezbes-
teko egin eta kontrolatu zitezkeela. 

Psikologoak bi eratan agertu ziren, nagusiki, 
publizitatearen eremuan. Batetik, 1920ko hamarkada-
tik aurrera, publizisten lanbidea sortu berritan, horiei 
aholku ematen jardun ziren psikologoak: hain zuzen 
ere, produktuen aurkezpenarekin lagundu zieten, pro-
duktuek halako esanahi-sorta bat adieraz zezaten, eta 
kontsumitzaileen desio inkontzienteetan eragin. Ez 
hori bakarrik: publizistek argudio psikologikoak erabi-
li zituzten beren produktuen salmenta justifikatzeko. 
Adibidez, 1931n, Wrigley markako txikleak iragartzeko 
kanpaina batek zera iradoki zuen, txikleari esker mar-
txan jartzen zirela aurpegiko giharrak, eta, ondorioz, 
«bizitza modernoak zekartzan estresa eta antsietatea 
arintzen zirela, eta sosegu mentala eta ongizate pertso-
nala berreskuratzen»5. Publizistek argudio eta beldur 
psikologikoak erabili zituzten askotariko produktuak 
promozionatzeko. Edonola ere, modu positiboan ere 

5 Daniel Robinson, «Marketing Gum, Making Meanings: Wrigley in North 
America, 1890-1930», Enterprise and Society, 5. bol., 1. zbk., 2004, 31. or.  
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promozionatzen ziren produktuak, esanez dena delako 
produktu batek balio zuela norberaren izatearen po-
tentzialtasun gordeak gauzatzeko, eta izate horretan 
adituak ziren, geroz eta gehiago, psikologoak. Kathy 
Peissek, zeinak kosmetikoen historia aztertu baitu, 
garai jakin bati erreparatuz –XX. mendearen hasiera, 
Ameriketako Estatu Batuetan–, honelaxe dio: 

Emakume bat ez bada gai bere itxura eguneratzeko, erro-
tik suntsituko ditu psikologoen arabera gure izate arruntaren 
atezuan zain dauzkagun izaera potentzial horiek guztiak. 
Termino psikoanalitikoak nonahi agertzen hasi ziren aldizka-
ri espezializatuetan. Psikiatra baten esanetan, «beren itxura 
eskasaren kontzientzia duten horiek» gutxitasun-konplexua 
sentitzen zuten. Esku-eskura zuten laguntza, ordea, Everett 
McDonough kosmetikako industriako bozeramailearen ara-
bera, zeren «hamaika neurosi sendatu baitira ezpainetako 
batekin.6

Edertasun-produktuen publizistek, beren lanaz 
ari, sarritan erabiltzen zituzten halako nozioak, bes-
teak beste «inkontzientea» eta «norberaren buruan 
konfiantza izatea»; ondorioz, «are eta estuago lotu 
ziren ezpainetakoa eta makillaje-oinarria ematea eta 
helburua terapeutikoak».7 

Honetan guztian, jargoi psikologikoak eta es-
perimentu psikologikoek berebiziko garrantzia izan 
zuten, horiei esker lortu baitzuten publizistek kon-
tsumoa prozesu emozional eta psikiko gisa ezartzea. 
Hau da, kontua ez da saltzaileek eta publizistek 
kontsumitzaileen «benetako» emozioak erabiltzen zi-
tuztela, ezpada kontsumoa ekintza emozional gisa 

6 Kathy Peiss, Hope in a Jar, Henry Holt: 1998 New York, 248. or. 
7 Ibid. 
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hartu zutela, eta produktuak, berriz, hainbat ezaugarri 
emozionalekin loturik baleude bezala saltzen zituztela. 
Are gehiago: produktu batzuk, gero eta gehiago, espe-
rientzia emozional gisara saltzen ziren, eta, ondorioz, 
merkantilizazio-prozesuak denak estandarizatzen zi-
tuen, ez bakarrik ondasunak eta esperientziak, ezpada 
emozioak eurak ere. Hona hemen emozioak estanda-
rizatzen eta merkantilizatzen dituzten produktuak: 
opor-lekuak, hala nola Club Med, zeintzuek erlaxazioa, 
dibertimendua eta abenturak saltzen baitituzte, eta 
musika-bildumak, zeintzuek «nostalgia» edo «maita-
sunerako aldartea» saltzen baitituzte. 

Kontua zera da, auto-laguntzaren kulturako 
publizistek eta enpresariek psikologiaren jargoia era-
bili zutela eta mahai gainean ipini zutela psikea, bai 
eta horren gatazkak eta emozioak ere, zertarako eta 
sortze-bidean zegoen figura sozial bat marrazteko 
–«kontsumitzailea»–, eta kontsumitzaile horren eran-
tzunak kudeatzeko eta kontrolatzeko. Modu horretan, 
sortzeko bidean ziren kontsumitzaile-merkatuen 
osagai integral bat ziren emozioak. Nolanahi ere, 
psikologiak berebiziko eragina izan zuen, orobat, 
ekoizpenaren eremuan. 

XX. mendearen hasieratik bertatik, enpresetako 
managerrek aholku eskatzen zieten psikologo espe-
rimental eta klinikoei, beren langileen diziplina eta 
emankortasun eskasa konpontzeko8. 1920ko hamar-
kadaren inguruan, psikologo klinikoek, zeintzuetako 
asko Freuden ikuspegi psikodinamikoen zaleak bai-
tziren, arrakasta handi samarra bildu zuten armadan, 

8 Loren Baritz, The Servants of Power: A History of the Use of Social Science 
in American Industry, Wesleyan University Press: 1960 Middletown. 
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soldaduak errekrutatzeko lanetan eta gerrako traumak 
osatzeko prozesuetan. Psikologo horiexek eramaten 
zituzten enpresariek beren enpresetara, langileak eba-
luatzera eta enpresa barruko harremanak hobetzera. 

Psikologoek izaera-testak erabiltzen zituzten, 
zeintzuk XX. mendearen lehen hamarkadan ezarri 
baitziren9 eta orduz geroztik Estatu Batuetako 
antolamenduaren ezinbesteko tresna bihurtu baitira,10 eta, 
izaera-test horien bitartez, lanpostu bakoitzerako hautagai 
egokienak hautatu nahi zituzten, sinetsirik hiru elementu 
hauek estu loturik zeudela: izaeraren ezaugarriak, osaketa 
emozionala eta lanaren kalitatea. Psikologian oinarrituriko 
kategorien eta sailkapenen bitartez, jarrera emozionalak 
bihurtu ziren jarrera ekonomikoak neurtzeko eta 
aurreikusteko irizpide nagusiak.11

Elton Mayok langileei aplikatu zizkien psikologia 
klinikoaren eta esperimentalaren tresna kontzeptualak, 
eta, hala, langileen sentimenduak hartu zituen kudea-
keta-tekniken helburu nagusitzat –Human Relations 
Movement [Giza Harremanen Mugimendua] sortu zuen 
Mayok, eta mugimendu horren ondorioz eratu zen 

9 Hugo Munsterberg psikologoak diseinatu zituen lehen aldiz 
langileentzako izaera-testak (ikus Psychology and Industrial Efficiency, 
1913), gerora askok erabili zituztenak, eta ia bere kasara abiatu zuen 
orientazio profesionalaren eremua. 

10 Andrew Abbott, The System of Professions: An essays on the Division of 
expert Labor, University of Chicago Press: 1988 Chicago, 149. or. 

11 Izaera-testak izugarri zabaldu dira; hainbeste, ezen, emozioen eremuan, 
unibertsitatera sartzeko azterketen parekoak baitira, sentimenduen 
kudeaketa-molde jakin bat saritzeko, zilegiztatzeko eta baimentzeko 
balio baitute. Gaur egun, bi mila eta bostehun mota izaera-test daude 
eta halako testei loturiko industriak 400 milioi dolar balio ditu. Fortune 
aldizkariak urtero zerrendatzen dituen 100 enpresa handienen 
artean, laurogeita bederatzik erabiltzen dituzte izaera-testak langileak 
kontratatzeko eta prestatzeko. Iturria: Annie Murphy Paul, Cult of 
Personality, Free Press: 2004 New York.
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enpresa-kudeaketaren zientzia–. Mayok –eta, haren 
atzetik, beste hamaika kudeaketa-teorialarik– halako 
hizkuntza bat sortu zuen –pertsonei, emozioei eta mo-
tibazioei buruzkoa–, zeina, itxuraz, Estatu Batuetako 
lantokietan gertatzen ari ziren eraldaketa erraldoiekin 
bat baitzetorren eta zentzua ematen baitzien. Handik 
aurrera, enpresetako hierarkiak pertsonak kudeatu nahi 
zituen, ez bakarrik salgaiak; jendea koordinatzea eta jen-
dearen arteko lankidetza «arazo» bihurtu ziren: nola lor 
dezakezu jendeak eraginkorrago lan egitea? Nola kudea-
tu ditzakezu langileak beren onena eta gehiena eman 
diezazuten? Halako galderei erantzun zieten psikolo-
goek, psikeari eta emozioei buruzko eskemak erabiliz. 

Lantegi txikietako arduradunek jori erabiltzen 
zituzten bortizkeria, oihuak eta garrasiak; psikolo-
goek, ordea, emozioei eusteko eskatzen zieten orain. 
Are, kudeatzaileak bestelako modu batean zilegiztatu 
behar zuen bere estatusa: kudeatzaileak gorpuzten zi-
tuen eraginkortasuna, arrazionaltasuna eta emozioen 
neurritasuna. Arrazional jokatzeko, estu kontrolatu 
behar ziren emozioak, eta, bereziki, emozio negati-
boak, hala nola haserrea, inbidia, jeloskortasuna eta 
mendeku-gosea. Nolanahi ere, sutsu gomendatzen zen 
alai agertzea, lankidetza errazten zuen-eta: lagunkoi 
agertzea, talde-espiritua, positibotasuna, alaitasuna 
eta besteekiko enpatia, kudeatzaile on baten ezau-
garritzat hartzen ziren orain horiek guztiak. 1930eko 
hamarkadatik 1970eko hamarkadara bitarte, hainbat 
psikologo ezagunek kudeaketari buruzko gida-liburuak 
idatzi zituzten, eta hainbat teoria osatu, eta, gauza ba-
tean behintzat, bat zetozen denak: «komunikazioaren» 
eredu kulturala hauspotzen zuten. Horren guztiaren 
ondorioz, kudeatzaile batek, bai eta irakasle batek 



70 Arimaren etorkizuna 

edo senar batek ere, bere jarduna ondo beteko badu, 
ondo komunikatu behar du. Kudeaketa-teorialarien 
eta psikologo ezagunen arabera, ondo komunikatu 
nahi badugu, geure burua ebaluatu behar dugu, «ob-
jektiboki» ebaluatu ere, hau da, ulertu behar dugu 
nola agertzen garen besteen aurrean. Horretarako, 
baina, introspekzio-lantegi konplexu samar bat egin 
behar dugu, norberaren emozioez jabetu eta sailkatu, 
hartara norberaren irudia eta besteek norberaz duten 
irudia ebaluatzeko eta biak konparatzeko. Gainera, 
ondo komunikatzeko gai denak jakin behar du bes-
teen jarrerak eta emozioak interpretatzen eta horien 
aurrean enpatia agertzen. Norberari buruzko kontzien-
tziak alboan dauka besteak identifikatzeko eta haiei 
entzuteko agindua. Gatazka ekidin eta lankidetza-ka-
teak sortzeko gai izateko, ezinbestekotzat jotzen dira 
bi gaitasunak: bai beste norbaiti entzuteko gaitasuna 
eta bai norberaren asmoak eta norberak esan nahi 
duena adierazteko gaitasuna. «Komunikazioak» bie-
tako teknikak eta mekanismoak ezartzen ditu, hala 
besteak manipulatzeko teknikak nola besteak «sozial-
ki aitortzeko» teknikak, zeren eta norberak besteen 
sentipenak aitortu eta onartu behar bailituzke. Hala-
ko sozializatzeko teknikek, zeintzuk biak hauspotzen 
baitituzte, manipulazioa eta aitortza soziala, askotari-
ko gizarte eremuetan erabil daitezke, hasi etxetik eta 
nazioarteko eremuraino, politikatik pasatuta. Ustez, 
komunikazioak hauek denak egin behar ditu: lankide-
tza erraztu behar du, gatazkak ekidin edo konpondu, 
harremanak leundu –hala harreman intimoak nola 
negozioak–, norberaren interesak defenditzen lagundu 
eta, aldi berean, besteak «aitortu» behar ditu, hala nola 
haurrak, ezkontideak edo lankideak. 
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«Komunikazioaren» halako ideal hori masan 
hauspotu da, harreman guztietan –ekonomikoetan, 
intimoetan eta gurasoen eta umeen arteko harre-
manetan–, eta, ez hori bakarrik, ideal horrek bizitza 
emozionala eraldatu eta estandarizatu du, gako gutxi 
batzuen inguruan: emozioak etengabe adierazi eta 
intelektualizatu behar dira, hau da, introspekzioaren 
bidez landu eta ulertu behar dira; emozio negatiboak 
–hala nola haserrea eta jeloskortasuna– gainditu behar 
dira, emozio positiboak bizitze aldera; muturreko emo-
zioak deuseztatu behar dira eta neurrizko emozioak 
hobetsi, autonomia eta zaintza armoniaz orekatuz; 
izaera malgu eta zaluak hobetsiko dira, malgutasunak 
hobeto hartzen baitu lankidetza; eta, azkenik, norbera-
ren interesa defenditzeak eta gordetzeak izan behar du 
emozioak adierazteko irizpide nagusia. 

Hautematen zenez emozioek eta izaerek eragin 
handia zutela lan-prozesuetan eta lankidetzan, gero 
eta gehiago estandarizatu ziren halako giza lankide-
tzara bideratutako irizpideak. Pertsonen izaerak eta 
«osaketa emozionalak», lehenik, sailkatu eta kudeatu 
egin zitezkeen; ondoren, ezaugarri egonkor eta aurrei-
kusgarri batzuen arabera bildu, eta azkenik, hori guztia 
neurtu ere neurtu zitekeen, ikusteko ea bat ote zeto-
rren enpresa barruko zenbait zereginekin. 

Emozioak loturik omen daude trebezia profesio-
nal eta pertsonalekin, eta uste hori ezin hobeto islatzen 
da «adimen emozionalaren» nozioan, zeina asko zabal-
du baita. «Adimen emozionala» izeneko nozioak, hain 
zuzen ere, esplizituki lotzen ditu norberaren emozioen 
kudeaketa, errendimendu ekonomikoa eta arrakasta 
soziala. Nozio horren arabera, norberaren osaketa emo-
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zionala, nahiz eta subjektiboa izan, objektiboki neurtu 
daiteke, eta, ondorioz, jendea konparatu daiteke, beren 
gaitasun emozionalen arabera. 

1990eko hamarkadan azaleratu zen Adimen Emo-
zionala izeneko kontzeptua, eta goitik behera astindu 
zituen Estatu Batuetako enpresak, Estatu Batuetako 
kultura orokorra eta, beranduago, mundu-mailako en-
presak. Laneko errendimendua neurtzeko tresna bihurtu 
zen azkar asko. Tresna horren bidez, psikologoek mun-
duan «deskubritu» zezaketen jatorrian euren laguntzaz 
taxutu zen ustea, hau da, jendea emozioen bidez neur zi-
tekeela. Adimen emozionala izeneko nozioaren arabera, 
gure emozioak nola kudeatzen ditugun, halakoak gara 
muinean. Adimen emozionalak orobat dio buruzagitza 
eskuratzeko erabil daitezkeela emozioak. Ildo horretan, 
esan dezakegu Adimen Emozionalaren sorrerarekin ba-
tera amaitu zela prozesu luze-luze bat, zeinaren bidez 
emozioak baliatu baitziren izate eta identitate ekonomi-
koki produktiboak osatzeko. Adimen emozionala duen 
pertsona batek honelako ezaugarri bereizgarri batzuk 
ditu orain: kontrol emozionala, bereziki haserrearen 
kontrola; norberaren emozioak sailkatzeko gaitasuna 
eta emozio horiek nahieran erabiltzeko gaitasuna, be-
tiere norberaren interesa defenditzeko eta areagotzeko; 
besteen emozioak errekonozitzeko gaitasuna eta, hala, 
lankidetza errazteko gaitasuna, eta, azkenik, arazoak 
konpontzeko gaitasuna. Labur esanda, adimen emo-
zionala duen pertsona batek une oro kontrolatuko ditu 
bere emozioak, ez diote inoiz gaina hartuko, eta une oro 
izango da gai laneko prozesuan kontzentratzeko eta bes-
teekin batera lan egiteko. Adimen emozionala erabiltzen 
da langileak sailkatzeko, eta ondorio praktiko handiak 
dakartza: jendearen osaketa emozionala homogenei-
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zatzen du. Horretarako, jendeari agintzen zaio Adimen 
Emozionaleko tailerretara joateko, hartara beren jarrera 
emozionala kontzienteki aldatu eta, ondorioz, gidalerro 
kultural berrietara egokitu dadin. Gainera, adimen emo-
zionalak hezkuntza-praktikak homogeneizatzen ditu, 
haurrak lantokirako prestatzeko bidean, eta ikasleei tre-
nak ematen dizkie beren emozioak manipulatzeko eta 
zaintzeko. Adimen Emozionala eta «komunikazioa» la-
sai erabil daitezke bata bestearen ordez, ikuspuntu bera 
baitute: lankidetza eta eraginkortasuna hauspotzeko 
motortzat hartzen dituzte emozioak. Komunikazioaren 
ideala, zeina guztiz nagusi baita gure kulturaren luze-za-
balean, zera da, errendimenduko ekonomikoari mesede 
egiten dion emozionaltasun-molde bat. Hona hemen bi 
adibide, gaiari buruzko enpresa-literaturatik hartuak: 

Zailtasun ertaineko lanetan (dendariak, mekanikariak), 
puntako langile bat 12 aldiz emankorragoa da azken pos-
tuetako langile bat baino, eta langile arrunt bat baino % 85 
produktiboagoa. Lan konplexuetan (aseguru-saltzaileak, kon-
tulariak), berriz, puntako langile bat % 127 emankorragoa da 
langile arrunt bat baino. Munduko 200dik gora konpainiatako 
errendimendua ikertu, eta ondorioztatu da puntako langileen 
eta langile arrunten arteko aldearen heren bat gaitasun tekni-
koei eta trebezia kognitiboari dagokiela, eta beste bi herenak, 
berriz, errendimendu emozionalaren ondorio direla. (Goi-
mailako buruzagitza-postuetan, berriz, aldearen lau bosten 
dagozkio errendimendu emozionalari).12

L’Oreal enpresan, adibidez, trebezia emozional 
jakin batzuengatik kontratatutako saltzaileek gehiago 
saldu zuten enpresaren ohiko hautaketa-prozesuaren 

12 J. E. Hunter, F. L. Schmidt eta M. K. Judiesch «Individual Differences in 
Output Variability as a Function of Job Complexity», Journal of Applied 
Psychology, 75. bol., 1990, 28-42 or. 
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bidez aukeratu ziren saltzaileek baino. Urteko salmentei 
erreparatuz gero, trebezia emozionalen arabera hau-
tatutako langileek beste saltzaileek baino 91,370 dolar 
gehiago lortu zuten; eta urteko irabazi garbiei begiratuz 
gero, 2,558,360 dolar gehiago. Gainera, trebezia emo-
zionalen arabera hautaturiko saltzaileek, lan egindako 
lehen urtean, ohiko moduan hautaturiko saltzaileek 
baino txandaketa gutxiago izan zuten –% 

63 gutxiago–.13

Adimen emozionala erabili da emankortasun 
ekonomikoa aurreikusteko eta kontrolatzeko, eta, oro-
bat, produkzioaz arduratzen den jendea modu berri 
batean sailkatzeko. «Konmesurazio» delakoa erabiltzen 
du adimen emozionalak: Espeland eta Stevens ikerlarien 
arabera, neurri komun bat da hori, zeina erabiltzen baita 
objektu ezberdinak estandarizatzeko eta konparatze-
ko, eta, hala, horien arteko baliokidetasuna (sinbolikoa 
eta/edo materiala) eraikitzeko.14 Hemen, lanpostuak 
eta jendea bihurtu nahi dira baliokide. Trebezia emo-
zionala, gaur egun, irizpide formal moduan erabiltzen 
da gaitasunak neurtzeko eta kuantifikatzeko, eta, hala, 
emozioak eta errendimendu profesionala berdintzen 
ditu, biak ere dirutan neurtuz. «Adimen emozionala-
ren» nozioak ahalbidetu duen baliokidetasun-sistema 
horrek agerian jartzen du bizitza emozionala inoiz ez 
bezala estandarizatu eta komodifikatu dela, zeren eta, 
«adimen emozionalari» esker, balio ekonomikoa esleitu 
baitzaio norberaren osaketa emozionalari,15 eta orobat 

13 L. M. Spencer Jr. eta S. Spencer, Competence at Work: Models for 
Superior Performance, John Wiley and Sons: 1993 New York. 

14 Wendy Espeland eta Mitchell Stevens, 1998, «Commensuration as a 
Social Process», Annual Review of Sociology 24: 313-343.

15 Kontuan hartu arrazoibide horrek ez duela bat egiten Hochshildek 
izatearen komodifikazioari buruz egin duen lan garrantzitsuarekin. Izan 
ere, Hochshilden lanean, gauzatze emozionala komodifikatzen da, ez 
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esleitu zaio norberaren osaketa emozionala dirutan 
bihurtzeko aukera ere. 

Zera dugu XX. mendeko ekonomiaren alderdi 
original eta bereizgarrienetako bat: pertsona eta haren 
emozioak bihurtu direla buru-osasuna, auto-gauza-
tzea, ongizatea eta osaketa emozional ideal bat saltzen 
duen industriaren jomuga. Psikologoek, New Age erako 
terapiek, tailerrek, auto-laguntzako liburuek, coaching 
delakoak eta botika psikiatrikoek, denek erabiltzen 
dute jakintza aditua (psikologikoa, farmazeutikoa edo 
genetikoa) aldaketa emozionalak gauzatzeko, hala 
nola estresa murrizteko, amorrua murrizteko, ongi-
zatea eskaintzeko, bikote baten harreman intimoak 
hauspotzeko, norberak bere buruari dion konfiantza 
handitzeko, hain ezdeus eta ezgauza ez sentitzeko eta 
auto-estimua handitzeko. Errendimendu emozionalak 
eta osasun emozionalak abian jartzen ditu makina eta 
industria ekonomiko boteretsuak, zeintzuek pertsona 
bera saltzen baitute produktu nagusi gisa. Halako in-
dustriek gizakien estualdiak eta gatazkak bideratzeko 
teknikak eskaintzen dituzte, eta, horretarako, pertso-
nak ezagutzeko eta ebaluatzeko bide estandarizatuak 
erabiltzen dituzte. Ezagutza-sistemek sortzen dituzte 
halako produktuak: pertsona hartzen dute objektu gisa, 
eta, teorian, etengabe birziklatu eta birkontsumitu dai-
tezke. Behin eta berriro kontsumitzen dira, hain zuzen 
ere, osasun emozionalaren eta errendimendu emozio-
nalaren ideala etengabe zabaltzen delako eta ez delako 
guztiz zehatza; bi kontzeptu horiek arima estandarizatu 
dute. 

osaketa emozionala. 
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