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MATERIA, BIZITZA, LANA. EKOLOGIA POLITI-
KOAREN IRAKURKETA IRAULTZAILERAKO HAIN-
BAT EKARPEN.

Dominazioari eskaini diogun atalean, giza existentzia ezaugarritu 
dugu, gorputza-pentsamendua-lana-ekoizpena barnebiltzen 
duen kate edo prozesu bezala definituz. Prozesu horren emaitza 
Giza Kultura da, osotasun bezala ulertuta, orotariko adierazpen 
material zein sinbolikoak barnebiltzen dituena. Horrela, eske-
ma kontzeptual horretan lana modu integralean ulertzen dugu 
eta pentsamenduaren bitartez ematen den errealitatearen eral-
daketa litzateke; lan erreproduktibotik gainbalioaren ekoizpe-
nera arteko adierazpen guztiak barnebiltzen dituen continuum 
bat bezala. Bere oinarrizko adierazpenetan (lan erreproduktiboa 
eta gainlanerako aukera) giza kondizioari dagokion gertakari 
unibertsala. 

Aurreko atal horretan, beraz, lanaz eta ekoizpenaz aritu 
gara, modu integralenean ulertuta. Baita harreman sozialez 
eta horien baitan ematen diren apropiazio, zapalkuntza eta 
biolentziazko gertaerez ere. Horien guztien oinarrian, baina, 
badago orokorragoa den prozesu bat, errealitate sozialaren 
azterketarako tresna soilekin antzeman ezingo duguna. Izan 
ere, lan-ekoizpen prozesuaren abiapuntuan giza gorputzaren 
izaera biologikoa dagoela azpimarratu dugunean, edota proze-
su hori aurrera eraman ahal izateko beharrezkoak diren lehengai 
eta energia iturriei erreparatzen diegunean, giza existentzia 
orokorragoa den prozesu bati lotua dagoela ikusiko dugu: bi-
zitza prozesuari, hain zuzen ere. Bizitza prozesua bera materia 
eta energiaren lege eta zikloei lotua doan bezala. Gure ustetan, 
materia, bizitza eta lanaren arteko harremana ulertzea ezin-
besteko pausoa da; ez bakarrik harreman sozialen esparruan 
ematen diren gatazkei erantzun egoki bat emateko, baizik eta 
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gizakion eta inguratzen gaituen bizitzaren existentzia bera 
bermatzeko. 

Mundu mailako larrialdi ekologikoa gorenean dagoen garaio-
tan ezarpen hauek are garrantzitsuagoak egiten zaizkigu. Giza 
jarduerek eragindako desoreka ekologikoak metatuz joan dira 
azken hamarkadetan, eta horren ondorioz, bai ekosistema, 
zein giza talde osoen biziraupena kolokan dago. Gure ustez 
gai konplexua da, aldagai ugarik parte hartzen baitute kri-
si ekologiko bezala ezagutzen den fenomenoan. Horregatik, 
ondorengo hausnarketaren bitartez ez dugu gaiari buruzko 
proposamen osatu eta itxi bat aurkeztuko. Oro har, ekologia 
politikoaren marko teorikoa aberastu dezaketen ekarpenak 
egin nahi ditugu. Edozein proposamen iraultzailek ekologia 
politikoari lotutako teoria eta praktika bat beharrezkoa du, 
eta ondorengoak norabide horretan ekarpen bat izan nahi du.

1-Unibertsoaren oinarrizko indarrak eta bizitza prozesua.               
    Lanetik haratagoko errealitatea ulertzearen beharra.
Aurreko testuetan eman dugun lanaren definiziora joz, ikusiko 
dugu “pentsamenduaren bitartez ematen den errealitatearen 
eraldaketa” bezala ezaugarritzen dugula. Gizakioi dagokigun 
jarduera espezifikoaz ari gara, pentsamendua eta materiaren 
arteko harreman dialektikoaz. Harreman horren azterketan 
sakontzeak mundua ulertzeko gako asko eskainiko dizkigu, 
baina ez digu ahalbidetuko, inondik inora, mundu horren 
konplexutasun osoaren ulermena. Giza existentzia bera ere 
ulertzeko ez da nahikoa, gizakiok ez gaudelako soilik lanaz 
“osatuta”. Lanerako gaitasuna gizakion ezaugarri unibertsala 
bada ere (pentsatzeko gaitasuna, eta horren bitartez, mundua 
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eraldatzeko gaitasuna), giza existentzia gure baitan lanaz ha-
ratagoko errealitate geruza ezberdinak konbinatzearen emaitza 
da.

Zentzu horretan, “pentsamenduaren bitartez ematen den 
errealitatearen eraldaketaz” ari garenean, lehenengo eta behin, 
ulertu beharra daukagu errealitatearen eraldaketa pentsamendua 
eta gizakion agerpena baino askoz ere zaharragoa den ger-
takaria dela. Horrela, Lur planetaren historiari erreparatzen 
badiogu ohartuko gara materia eta energiaren transformazioa 
Lurraren genesiaren oinarrian dagoela. Ura, mineralak, gasak, 
arrokak, eguzkia, beroa, indar grabitazionalak… Pentsamen-
durik ez zegoen duela milaka miloi urte, baina errealitatea 
transformazio konstantean aurkitzen zen, fisikak ikertu 
dituen oinarrizko legeen arabera. Energia eta materia hutsa 
nagusi ziren garai hartan, oinarrizko indar edo interakzioek 
gidatzen zuten errealitatearen transformazio hori (grabitate 
indarra, indar elektromagnetikoa, nuklear ahula eta nuklear 
gogorra). Ez gara hemen sartuko unibertsoaren oinarrizko 
indar eta interakzio horien arteko harremana argitzen, ezta 
fisikaren abangoardian azken urteotan egon diren aurrerapen 
eta aurkikuntzak aztertzen. Hemen azpimarratuko duguna 
da indar fisiko horien existentzia biluzia besterik ez zegoela 
eta horiek gidatzen zutela errealitatearen eraldaketa. Izarren 
hautsa, alegia. 

Eraldaketa etengabe horretan, baina, momentu batetik au-
rrera (duela 3.500 miloi urte, gutxi gora behera), jauzi 
kualitatibo bat gertatu zen: bizitza agertu zen. Aurrerago 
pentsamenduaren “agerpenarekin” ikusiko dugun bezala, bi-
zitza ez zen “momentu” batean agertu, milioika urtez luzatu 
zen prozesu konplexu baten emaitza izan baitzen. Hala ere, ez 
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da testu honen helburua bizitzaren jatorrian sakontzea, 
baizik eta prozesu bezala duen izaera argitzea. Beraz, momen-
tu batetik aurrera, bizitza agertzen da. Materiak eta energiak 
transformazio etengabean jarraitzen dute, lege berdinei jarraiki, 
baina transformazio horren mugen barruan, errealitatearen 
eraldaketa modu kualitatiboki berri batean ematen hasten da. 
Modu askotan definitu izan da bizitza, baina guk honakoa 
hartuko dugu:

Autoantolatutako gorputz organikoa, “barrua” eta 
“kanpoaren” arteko muga definitua duena, muga horren bitar-
tez materia eta energia trukaketa bat ematen delarik. Trukake-
ta horren emaitza, energia eta materia metaketa da (nutri-
zioa), Unibertsoaren entropiarako joera orokorraren baitan. 
Bere inguruarekiko ordena maila altuago bat lortzeko jarduera 
biologikoa dago bizitzaren abiapuntuan. Hori du bizi-iraupe-
nerako bermea. Azkenik, bizitza hori posible egiten duen 
informazio genetikoa, gorputz berri batera transmititzeko aukera 
legoke (ugalketa).

Lur planetan agertu zen lehenengo zelula prokariotatik, 
azken landare eta animalietara, izaki bizidun guztien existentziak 
printzipio horiei erantzun die. Oinarrizko indarren baitan au-
to-eratzen den indar berri bat, bizi-indarra. Entropiaren kon-
trako norabidean, materia eta energia metatzeko joerarekin di-
harduen indarra; bere burua birsortu eta hedatzeko gai dena, 
gorputz batetik bestera transmititzeko gai. 

Bizitza sortu zen momentu berean, heriotza ere sortu 
zen. Izaki bizidun oro jaio, bizi eta hil egiten da (bere osa-
gaiak berriro desordenatu egiten dira, hauts bilakatu), etenik 
ez duen zikloan. Bizitzak Lur planetan egindako ibilbideari 
erreparatzen badiogu, ohartuko gara bizitza-heriotzaren zi-
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klo horrek gorabehera handiak izan dituela, batzuetan izaki 
bizidunen iraungipen masiboak ezagutu dituena, zenbaitetan 
bizitza beraren jarraipena kolokan jarri dutena. Hala ere, esan 
dezakegu, gaur arte behintzat, bizitzak bere baitan daraman 
biziraupenerako pultsioa nagusitu dela eta bizitzak aurrera 
egitea lortu duela. Eta ez hori bakarrik; aurrera egite horretan 
gero eta espresio konplexuago eta anitzagoak sortzeko gai 
izan da. Bizitzaren garapenak orain arte zentzu edo norabi-
de bat erakutsi izan badu, konplexutasuna eta aniztasuna 
sortzeko joera nagusitzea izan da, bere baitan heriotzarako eta 
suntsiketarako tendentzia ere badaramala ahaztu gabe (aurre-
rago ikusiko dugun bezala). Azpimarratu nahi dugu hemen, 
bizitzaren “zentzuaz” ari garenean ez diogula bizi-indar horri 
inolako kontzientzia edo izaera metafisikorik esleitzen. Izaki 
bizidun bakoitzak bere baitan daraman biziraupenerako eta 
heriotzarako pultsio horrek, gainontzeko izaki guztien kon-
binazioarekin, eta ibilbide ebolutiboan zehar, konplexutasu-
nerako eta aniztasunerako joera duela diogu. Bizitzak berezko 
duen ezaugarria dela diogu, materia eta energia bere baitan 
konfiguratzen diren modu zehatzetik eratorria.

Modu horretan, belaunaldiz belaunaldi, ibilbide eboluti-
boan zehar, bizitza espresio ezberdinak hartuz joan da, deneta-
riko forma eta organismoak eratuz. Gero eta konplexuago eta 
aberatsagoa egin den zuhaitz erraldoi baten legez garatuz joan 
da milioika urtetan zehar, enbor, adar eta adaxka kontaezine-
kin. Bizitzaren garapen ebolutibo hori ulertzea ezinbestekoa 
da ondoren emango den salto kualitatibo berria ulertzeko. 
Alegia, bizitzaren adar horietako batean animaliak agertu zi-
ren. Ehun eta organo sistema diferentziatuak, eta horien artean 
nerbio sistema; lehenengo difusoa, eta ondoren zentrala. Gorputza 
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eta ingurunearen arteko hartu-emana gidatzeko sortu zen 
sistema hori, gero eta konplexuago bilakatuz joan zen. Ikus-
mena, entzumena, ukimena, burmuina... eta momentu batean 
pentsamendua agertu zen. Errealitatea, bere magnitude zehat-
zetatik haratago, modu abstraktuan irudikatzeko gaitasuna; 
errealitatea esanahitzeko gaitasuna, ideiak sortzeko eta trans-
mititzeko gaitasuna. Hizkuntza. Eta esanahiarekin, lanerako 
aukera: ideia eta materiaren arteko dialektika.

Bizitzaren agerpenarekin bezala, asko dago esateko pentsa-
menduaren agerpenari buruz, eta nahi izanez gero, milaka 
orrialde beteko lirateke. Guk zenbait argipen egin nahiko 
genituzke. Lehenengo eta behin, agerpena diogunean ez ga-
biltza “momentu” batean agertzen den zerbaitetaz. Milioika 
urtez “agertzen” egon zen gertakariaz ari gara (bizitzarekin 
gertatu zen antzera), aurrerapauso eta atzerapausoz josia 
egon zena. Prozesu interespezifiko bezala ere ulertu behar-
ko genuke, Homo generoko beste espezie batzuetan ere eman 
zena, zein Homo generotik kanpo. Horregatik, lerro eboluti-
bo bakar baten emaitza denik ere ez dugu uste, sare ebo-
lutibo baten emaitza baizik. Historia ebolutibo horri lotuta, 
gizakiongan ematen den pentsamenduaren espresio garatuena 
ere ezin dugu modu arrazional hutsean ulertu. Azken finean, 
animaliak izaten jarraitzen dugu eta gure pentsamenduaren 
baitan animalia izaera horri lotutako oinarrizko geruzak ere 
badaramatzagu, adierazpen irrazional eta emozionalagoa izan 
dezaketenak. Gizakion pentsamendua aztertzerako orduan, 
berau moldatzen duten aldagai inkontziente/subkontziente eta 
kontzienteak kontuan hartzea ezinbestekoa da.
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Horrez gain, ez gabiltza hemen giza pentsamenduaren egoki-
tasuna epaitzen, bizitza prozesuaren gertakari gorena denik 
esanez, ez hoberena, ezta txarrena edo desegokiena ere. Bi-
zitza eta Lur planetaren historian gertakari esanguratsua dela 
uste dugu, aurretik egondakoarekiko kualitatiboki ezberdina 
dena, baina ez diogu hemen zeinu positibo edo negatiborik 
esleituko. Era berean, Unibertsoaren oinarrizko lege fisikoez 
eta bizitza prozesuaz haratago (lege fisiko horiei erantzuten 
diena), ez dago giza pentsamenduaren agerpena gidatu duen 
bestelako “indarrik”. Prozesu erabat naturala izan da, fisikoa, 
eta hortaz, ez dauka izaera supranaturalik edo metafisikorik. 

Azkenik, uste dugu ezin dugula pentsamendua gorputzaren 
materialitatetik banatu; gorputzarekiko dikotomiarik onartzen 
ez duen gertakaria da pentsamendua. Materia eta energiak 
giza gorputzean hartzen duten konfigurazio zehatzetik era-
tortzen den ezaugarri naturala da, eta hortaz, gorputzarekin 
bat, errealitate integral bakarra osatzen du. Zentzu horretan, 
pentsamenduak giza gorputz guztiak nolabait elkarrekin lotzen 
dituela esan dezakegu. Gorputz bakoitzaren ezberdintasunaz 
haratago (kolorea, tamaina, sexua, adina...), pentsamendua 
giza gorputz guztiek konpartitzen duten ezaugarri kualitati-
boa da. Gizakion arteko berdintasuna ezaugarritzen duen al-
dagaia da pentsamendua.

Beraz, pentsamenduaren agerpenarekin, materia eta ener-
giaren transformazioak bigarren salto kualitatibo bat ezagutu 
zuen Lur planetaren historian (lehenengoa bizitzak eragin-
dakoa izan zen): lehenengo aldiz, errealitatearen transfor-
mazio hori ideia batek bultzatuta eman daiteke. Materiak eta 
energiak beraien existentziaren kontzientzia har dezakete. 
Lan-indarra agertzen da: errealitatea pentsamenduaren bitar
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tez eraldatzeko gaitasuna eta bultzada. Ideia eta materiaren 
arteko dialektika horretatik “tresna” sortzen da, bitarteko pro-
duktiboa. Pentsamenduak errealitatea eraldatzeko duen bitartekoa. 

2-Materia, bizitza eta lana. Hiru plano, errealitate bakarra
Orain arteko guztiarekin, errealitatearen konfigurazioan hiru 
plano ezberdinek parte hartzen dutela ulertzen dugu; materia 
eta energia hutsari dagokion planoa, bizitzari dagokiona eta 
pentsamenduari dagokion planoa (lana, ekoizpena eta kultu-
ra barnebiltzen dituena). Hemen, hala ere, kontu handiz ibi-
li behar gara plano edo dimentsio horien arteko harremana 
interpretatzerako orduan, interpretazio horretatik eratorriko 
baita mundua eta bertan dugun papera ulertzeko modua. 
Erabateko garrantzia duten ezarpenak dira honakoak. 

Esate baterako, pentsamolde moderno eta okzidentalaren 
baitan, gaur egun hegemonikoa dena, errealitate hori era ba-
natu edo bereizian ulertu izan da. Alde batetik, Kulturari edo 
gizakioi dagokigun errealitatea legoke; pentsamendu arra-
zionala, lana, ekoizpena eta errealitate soziala barnebilduko 
lituzkeena. Bestalde, Naturari dagokion errealitatea legoke, 
materia eta energiaren adierazpen espontaneoek osatuko luke-
tena (eguzkia, fenomeno atmosferikoak, geologia...), erreali-
tate kulturaletik haratago leudeken bizitza forma “basatiekin” 
batera. Kultura Vs Natura dikotomian oinarritutako ikuspegi 
honetatik akats ugari eratortzen dira, egun bizi ditugun arazo 
ekologiko zein sozial askoren muinean aurkituko ditugunak. 
Besteak beste, gizakioi dagokigun errealitate kulturala “Natu-
ra” bezala identifikatzen den horrekiko modu emantzipatuan 
ematen dela ulertzera bultzatzen gaitu dikotomia horrek. Eta 
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horrekin lotuta, “kanpoan” geratzen den mundu hori, gure 
kontrolpetik at geratzen dena, aurkakotasunean eraikitzera, 
gure nahietara menperatu beharreko exterioritate bat bezala.

Gure ustetan, aurrekoa bezalako eszisioan eta banaketan 
oinarritutako ikusmoldeak arazo iturri etengabea dira, errea-
litatearen ikuspegi erredukzionista eta partziala izatera kon-
denatzen baikaituzte. Horren aurrean, errealitatea osotasun 
bezala ulertzea ahalbidetuko diguten ikusmolde edo kosmo-
bisioak garatzen saiatu behar gara uneoro. Eta horretarako, 
lehenengo eta behin, ulertu beharra daukagu ezberdintasuna 
eta banaketa ez direla gauza bera. Hau da, gure ustez, ukaezina 
da errealitatea konfiguratzen duten eta goian ikusi ditugun 
indar horiek (unibertsoaren oinarrizko indarrak, bizi-indarra 
eta lan-indarra) izaera kualitatibo ezberdina dutela. Baina aldi 
berean, horrek ez du esan nahi indar horien existentzia modu 
banatuan ematen denik. Kontrara, elkarlotuak egoteaz gain, 
errealitate bakar eta banaezina osatzen dutela uste dugu. 

Jar dezagun adibide bat hori hobeto ulertzeko. Eguzkiari 
erreparatzen badiogu ikusiko dugu zelan bere baitan oina-
rrizko indarrek diharduten (grabitatearen indarra, nuklearra, 
elektromagnetikoa). Baldintza horietan ematen den materia 
eta energiaren konfigurazio zehatzaren ondorioz, eguzkiak 
erradiazio elektromagnetikoa igortzen du norabide guztietan. 
Honaino oinarrizko indarren existentzia soila adierazten da. 

Erradiazio horren zati batek, ordea, Lur planetarekin topo 
egingo du, bere atmosfera zeharkatu eta zuhaitz baten orrien 
aurka joko du. Demagun, haritz baten orrien aurka. Haritzak, 
fotosintesiaren bitartez, eguzki izpi horien energia elektro-
magnetikoa energia kimiko bilakatuko du, eta horrekin, CO2 
molekuletatik abiatuta, egurra sortu. Hemen, lehenengo geru
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zatik abiatuta, bizi-indarra errealitate geruza berri bat eraikit-
zeko gai da. Hots, bizitza prozesua, bere ibilbide ebolutiboan 
zehar metatuz joan den gaitasun metabolikoei esker, errealita-
tearen eraldaketa modu kualitatiboki ezberdin batean egiteko 
gai da; aurreko geruzan existitu izan ez diren indar meta-
boliko biologikoek dihardute oraingoan materia eta energia 
metatzen eta ordenatzen. Horrela, materia eta energia horrek 
berez izango lukeena baino ordena maila altuagoko konfigura-
zio berri bat eraikitzen du bizitza prozesu horrek. Oinarrizko 
indar horien baitan existitzen diren indar metaboliko biologi-
koek errealitatearen konfigurazio berri bat sortzen dute. Aldi 
berean, baina, errealitate berri horrek oinarrizko indar horie-
tara lotua jarraitzen du, ez da gertatzen horiekiko modu bana-
tuan. Izan ere, zuhaitzaren baitan espresio biak konbinatzen 
dira, materia eta energiaren oinarrizko legeei dagozkionak eta 
bizitza prozesuari dagozkionak: esate baterako, hazi ahala zu-
haitzak hartuko duen formaren parte da grabitateak bere gain 
eragindako indarra; edota, egurra metabolizatzerako orduan, 
karbono, hidrogeno, oxigeno eta abarren arteko lotura mole-
kularrak elementu horien baitan ematen diren lege atomikoen 
arabera gertatuko dira. 

Gauzak horrela, zuhaitzak metabolizatutako egurra gizaki 
batek ebaki dezake eta erabilera ezberdinak eman; egurraren 
baitan metatutako energia eta materia etxea berotzeko erabili 
dezake, edo etxea bera eraikitzeko, edo eskultura bat sortzeko. 
Momentu horretan, errealitatea kualitatiboki modu ezberdin 
batean eraldatzen da; pentsamenduak gidatuta gertatzen da, 
alegia, lan-ekoizpen prozesuaren baitan. Egurrezko etxe bat, 
edota egurrezko eskultura bat ikusten dugunean, agerikoa 
da errealitatearen konfigurazio berri baten aurrean gaudela, 
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oinarrizko indarren eta bizi-indarren konbinazio soilaz 
(lan-indarraren parte hartzerik gabe) ezinezkoa izango litza-
tekeena. Era berean, zuhaitzarekin gertatu bezala, lan-ekoizpen 
prozesu horrek bere baitan daramatza aurretik datozen indar 
horiek guztiak. Ezin da horiekiko modu banatuan gauzatu, 
eta ezinezkotasun hori, gutxienez, bi zentzutan adierazten da. 
Alde batetik, gizakiak eskuartean darabilen egur hori (eta oro 
har edozein lehengai edo bitarteko produktibo) oinarrizko 
indarren eta prozesu biologikoaren emaitza da; indar horiek 
determinatutako gertakaria da. Gizakiak, horietatik abiatuta, 
errealitate geruza berri bat ekoiztu dezake, baina bakarrik au-
rreko indarrek ezarritako muga potentzialen barruan. Esate 
baterako, egur zati batek 2.000 kcal energia gordetzen badu 
bere baitan, egur hori erreta energia horrek hartzen duen for-
ma eralda dezake gizakiak (energia kimiko bezala dagoena, 
energia termiko transformatu), baina ezingo ditu inoiz 5.000 
kcal sortu. Beste alde batetik, gizakiak berak, izaki biziduna 
den heinean, bere baitan darama uneoro aurreko bi planoen 
determinazioa. Ezin du ezer pentsatu, ezta lan egin, ezta ekoiz-
tu ere, ez bada oinarrizko indarrek eta bizitzak bere baitan 
sortzen duten konfigurazio zehatz horretatik abiatuta (eguzki 
sistemako Lur planetan bizi den bi hankadun tximinoa, esku 
eta atzamarrekin, begi, aho, azal, bihotz, ile, garun, eta horrek 
guztiak eskaintzen dizkion gaitasun kognitibo zehatzekin).

Honenbestez, errealitatea eta bere baitan ematen diren 
gertakariak aztertzerako orduan, gutxienez, hiru plano horiek 
kontuan hartu beharko genituzke, baina ez modu banatuan, 
baizik eta modu elkarlotuan. Egokiena esfera batean pentsatzea 
izango litzateke, geruza ezberdinez osatutako matrioshka ba-
tean. Lehenengo, eta gertakari guztien oinarrian, materia 
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eta energiari dagokion oinarrizko geruza; ondoren, bizit-
za, eta azkenik, lana-ekoizpena eta kultura. Esfera horretan 
hiru indar leudeke elementuen arteko hartuemana baldint-
zatzen: Unibertsoaren oinarrizko indarrak, bizitza eta lan-in-
darra. Bestalde, horien guztien arteko harremana ulertzerako 
orduan, geruzen arteko dependentziazko harremanak iden-
tifikatu beharko ditugu. Eta hori egiterakoan ohartuko gara 
dependentziazko loturak daudela, baina modu asimetrikoan 
gertatzen dela dependentzia hori.

Esate baterako, kanpotik barrurako norabidean, posible da 
lehenengo geruza bakarrik agertzea (eguzkiaren nukleoan 
gertatzen den bezala edota Lur planetan bizitza agertu baino 
lehenagoko garaian). Behin bizitza agertzen dela, berriz, bi-
zitzak hartzen duen edozein formak beti eramango du bere 
baitan aurreko geruzaren determinazioa, azken finean aurre
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ko indar horiek hartzen duten adierazpen berri bat baino ez 
delako. Era berean, behin bizitza agertzen delarik, bere jar-
duerak oinarrizko geruzaren gain eragina du (esate baterako, 
baso batek sortzen duen ur lurrunak hezetasun atmosferikoa 
handitzen du, berez gertatuko liratekeen patroi metereologi-
koak moldatuz). Aldi berean, bizitza hirugarren geruzarekiko 
modu independentean eman daiteke, pentsamendua eta lana-
ren existentziarik gabe (horrela izan da milaka milioi urtetan 
zehar). Azkenik, hirugarren geruza posible izango da soilik 
aurreko bi geruzen konfigurazio zehatz bezala. Pentsamen-
duaren eta lanaren edozein espresio aurreko bi geruzek eza-
rritako determinazioen arabera gauzatuko da beti, ezingo da 
gertakari emantzipatu bezala gauzatu. Eta bizitzarekin bezala, 
lanaren planoan ematen den errealitatearen eraldaketak au-
rreko bi dimentsioen konfigurazioa ere moldatzen du (ikus 
giza jarduerek ekosistemengan eta mundu mailako materia eta 
energia zikloengan duten eragina).

Matrioshkaren eta geruzen analogia Lur planetaren exis-
tentziara eramanez, modu honetan irakur genezake: lehenen-
go, geruza abiotikoa (harriak, ura, atmosfera, eguzki argia, 
grabitatea...), ondoren biosfera (izaki bizidunez eraikitako 
geruza), eta azken honen baitan kultura (lana eta ekoizpe-
naren bitartez jendarte ezberdinek sortutako geruza kultura-
la). Gehitzen den geruza berri bakoitza ez da aurrekoetatik 
banatzen, aurrekoak oinarrian dituela bakarrik baita posible 
geruza berri horren existentzia. Horrekin guztiarekin ikusten 
dugu lana, eta ondorioz, kultura, naturaren prozesu orokorra-
ren espresio bat baino ez dela. Askotan “Natura” lehenengo bi 
geruzak barnebiltzeko kontzeptu bezala erabili izan da, kul-
tura hortik kanpo kokatuz. Baina gure ustez giza existentzia 
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ez dago “naturatik” kanpo edo bere aurka. Hori bai, lana-
ren bitartez sortzen den geruza, lanik gabe sortzen direneki-
ko kualitatiboki ezberdina da, besteak beste, lan-indarrak 
kontzientzia maila bat daramalako bere baitan, ez da indar 
“itsu” bat. Hori kontuan hartzea berebizikoa da.

Zuhaitzaren adibidera bueltatuz, fotosintesiaren bitar-
tez lortzen den energia metaketari ezin diogu “lana” deitu. 
Agian “lan biologiko” deitu ahalko genioke horri, baina ez 
“giza lana”. Esanahirik edo pentsamendurik gabeko erreali-
tatearen eraldaketa da hori. Gertaera espontaneoa. Eguzkian 
gertatzen diren erreakzio nuklearrak eta berauek igorritako 
erradiazioarekin berdina gertatzen da. Era berean, horrek ez 
du esan nahi gure baitan horrelako prozesurik ematen ez de-
nik; gure ilea etengabe hazten da, espontaneoki, eta hor ez 
dago pentsamenduaren bitartekaritzarik. Ezarpen genetikoa 
da hori, gertakari biologikoa; gure baitan daramagun bizi in-
darraren espresioa da eta ezingo genioke horri “lana” deitu. 
Era berean, haritzaren orriak grabitatearen eraginez lurrera 
jausten diren bezala, gure gorputzaren masak lurrazalera lotu-
ta mantentzen gaitu. Gure baitan daramagun energia eta ma-
teriaren legeen adierazpena litzateke hori, eta horri ere ezingo 
genioke “lana” deitu. 

Laburbilduz, gizaki orok du lanerako gaitasuna, pentsa-
mendurako gaitasuna duen heinean; eta hori da gizaki bezala 
gainontzeko izaki bizidunekiko ezberdintzen gaituena. Giza 
kondizioari dagokion gertakari unibertsala da lana, bai, baina 
gizakiak ez gaude bakarrik lanaz osatuta. Bizi prozesua eta 
materia eta energiaren oinarrizko legeak giza existentziaren 
parte ukaezina dira, lanak ekoizten duen geruzaren osagaiak 
baitira. Gure gorputz organikoaren aldagai esentzialak dira, 



Materia, bizitza, lana

17

pentsamenduaren abiapuntu; baita pentsamenduak aldatzen 
duen errealitatearen osagai esentzialak ere. Lan-indarrak osa-
gai horiek hartu ahalko ditu errealitate geruza berri bat ekoizteko. 
Ilearen adibidearekin jarraituz, orrazkera batean pentsatu eta ar-
tazi eta pigmentu batzuekin ile orrazkera hori ekoiztu ahalko dugu. 
Ile horrek gure gorputzak espontaneoki sortu duen keratina 
metaketa izaten jarraitzen du, baina lan-indarraren bitartez, 
forma eta kolore berri bat eman diogu: errealitateak konfigu-
razio berri bat hartu du. Era berean, hegan egitean pentsatu 
eta hegazkin bat ekoiztuz hegan egin ahalko dugu. Hegazki-
nean gaudenean grabitate indarra ez da desagertu, bere horre-
tan dirau, hegazkina lurrazalera erakarriz, baina lan-indarrak 
grabitate indar horrekin oreka berri bat sortzeko aukera ekoiztu 
du. 

3-Krisi ekologikoaren nozioa
Errealitatearen ulerkerarako oinarrizko eskema ezarrita, kri-
si ekologikoaren azterketara pasa gaitezke. Goian esan dugun 
bezala, bizitzaren sorrera azaldu dugunean esan dugu bizitza-
rekin batera, heriotzarako aukera ere zabaltzen dela. Alegia, 
bizitzak aurrera egin ahala gora behera handiak izan ditu eta 
kasu batzuetan iraungipen masiboak pairatu izan ditu, bizitza 
prozesuaren existentzia bera kolokan jarri dutenak. Bada, 
krisi ekologikoaren lehenengo zantzuak garai zahar hauetan 
agertzen dira. Goian azaldu bezala, bizitza, bere oinarrian 
dauden materia eta energiaren zikloekiko erabat menpekoa 
delako gertatzen da hori. Atmosferaren konposizioa, ozeanoe-
na, tenperatura, eguzki energia, elikagaien eskuragarritasuna... 
Materia eta energia fluxu horiek luzaroan orekan egon ba
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daitezke ere, aldiro-aldiro, perturbazio baten eraginez, oreka 
hautsi egiten da eta bizitza sostengatzen duten baldintza 
horietan aldaketa erradikalak ematen dira. Horrek izaki bizi-
dunen heriotza masiboak eragiten ditu, krisi ekologikoak sor-
tuz, mundu mailako dimentsioa hartu dezaketenak.

Perturbazio horiek jatorri abiotikoa izan dezakete (su-
mendi bat, meteorito bat, eguzkiaren jardueran aldaketak), 
baina izaki bizidunek eragindakoak ere izan daitezke. Ziu-
rrenik Lur planetak bizi izan zuen lehenengo krisi ekologiko 
globala bizi forma batek eragin zuen. Duela 2.500 milioi urte 
bakteria mota batzuk (zianobakteriak) fotosintesi oxigenikoa 
egiten hasi ziren lehen aldiz, oxigenoa (O2) masiboki aska-
tuz atmosferara. Gaur egun landare eta algek fotosintesi hori 
egiten badute ere, garai hartarako berrikuntza handia izan 
zen, arazo larri bat ekarri zuena; orduko izaki bizidunentzat 
oxigenoa hondakin toxikoa zen, oso konposatu erreaktiboa 
delako. Hortaz, zianobakteriak masiboki oxigenoa askatzen 
hasi zirenean, Lur planeta goitik behera oxigenoz “kutsatu” 
zen, ondorio larriak eraginez: oxigenoarekin kontaktuan, gai-
nontzeko bakteria anoxikoak hil egiten ziren. Era berean, 
atmosferako konposizioa erabat aldatu zen, aldaketa klimatiko 
larria eraginez eta Lur planeta glaziaziorantz bultzatuz. Garai 
zahar horietan bakteriak baino ez ziren bizi, baina Oxidazio 
Handia bezala ezagutzen den krisi hori lehenengo iraungi-
pen masiboa izan zela uste da. Ondorio larriak izan bazituen 
ere, bizitzak eragindako oxigenoaren leherketa horrek bide 
metaboliko berriak ireki zituen, energia kimikoaren aprobe-
txamendua hobetuz eta bizitzak har zitzakeen formak eta izan 
zezakeen potentziala handituz. Ordutik, krisi ekologiko, desa-
gerpen masibo eta gertaera katastrofiko ugari gertatu dira Lur 



Materia, bizitza, lana

19

planetan; ezagunenen artean, dinosauroen garaiarekin amaitu 
zuena edo Kanbrikoko desagerpen masiboa eragin zuena.

Beraz, krisi ekologikoaren fenomenoa bizitza bera sortzen 
den momentu beretik agertzen da, zenbaitetan bizitzak berak 
eraginda. Ez da gizakiok asmatu dugun ezer. Bizitzak bizirau-
penerako pultsioa darama bere baitan (eta orain arte behintzat 
hori nagusitu da), baina pultsio hori, desoreka eta desager-
pen masiboa eragiteko gai ere bada. Zentzu horretan, gizakiok 
eragindako krisi ekologikoa ez da bizitzaren historian zehar 
emandako iraungipenekiko ezberdina. Suntsipena eragiteko 
gaitasunak ez gaitu naturaz kanpoko fenomeno bilakatzen, 
sumendi bat edo meteorito baten indar suntsikorrak naturaz 
kanpoko fenomeno bilakatzen ez dituen bezala. Are gehiago, 
unibertsoko oinarrizko indarrek gizakiok garatu dezakeguna 
baino gaitasun suntsikor askoz ere handiagoa dute. 

Gure ustetan, analisiaren gakoa suntsipen hori eragiten 
duen indarraren izaeran aurkituko dugu, gure kasuan lan-in-
darraren izaeran. Hartara, lan-indarra, aurretik existitutako 
indarren aurrean kualitatiboki ezberdina dela ondorioztatu 
badugu, berak eragindako suntsiketa ere kualitatiboki ezberdina 
izango da. Hau da, pentsamenduak bultzatutako errealitatearen 
eraldaketaz ari gara, nolabaiteko kontzientzia duen mugimen-
duaz, bere jarduerak etorkizunean izan ditzakeen ondorioak 
proiektatzeko gai dena. Eta horrek berebiziko garrantzia du 
gizakiok eragindako krisi ekologikoa interpretatu eta uler- 
tzerako orduan. Meteoritoak ez bezala, suntsiketarako dugun 
traiektoria ikusi eta berau etetea erabaki dezakegu. Horregatik 
ez gara meteorito bat, edo sumendi bat, edo zianobakteria 
multzo bat. Eta hortik abiatu beharko dugu errealitatea eral-
datzeko dugun gaitasunaren gaineko irakurketa kritikoa.
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4-Bitarteko produktiboen garapena. Lanak errealitatea 
    eraldatzeko duen gaitasunaren magnitudea.
Gauzak horrela, pentsamendua “agertu” zenean bere eskura zi-
tuen errealitatea eraldatzeko tresna edo bitarteko produktiboak 
oso mugatuak ziren; hau da, pentsamenduak errealitatean es-
ku-hartzeko gaitasuna mugatua zen. Egurra, hezurrak, harriak, 
pigmentoak, lumak... eta sua. Suaren kontrolarekin, errealitatea 
eskala handiagoan eraldatzeko gai da gizakia. Suarekin eta ehi-
zarako gaitasun produktibo aurreratuekin (ezagutzak eta tresna 
materialak), giza espeziea (Homo sapiens) planeta guztitik zehar 
hedatzen da, bizitzaren gain lehenengo desagerpen masiboak era-
ginez. Australiako adibidea agian esanguratsuenetako bat da. 
Gizakia duela 40.000 urte heldu zen Australiara lehen aldiz eta 
bere presentziarekin batera, bertako megafauna marsupialaren 
desagerpena gertatu zen. Oro har, azken glaziazioaren amaiera-
rako (duela 10.000 urte inguru) Eurasia eta Amerikako mega-
fauna gehiena desagertua zen. Klima aldaketak desagerpen horie-
tan eragina izan bazuen ere, gero eta onartuago dago giza presioa 
ezinbesteko aldagaia izan zela. Gizakia lehen aldiz mundu mailako 
eragile bilakatzen da eta horrekin, gizakiok eragindako krisi eko-
logiko globalaren lehenengo zantzuak antzeman ditzakegu. Hala 
ere, garai horietarako presioa oso selektiboa zen; batik bat ehiza-
ren ondorioz desagerrarazten ziren animalia handiak. Oraindik 
lan-indarra ez zen energia eta materia fluxuak modu esangu-
ratsuan eraldatzeko gai. Lanak errealitatea eralda zezakeen, baina 
oso magnitude txikian.

Neolitoarekin gauzak aldatzen hasten dira. Esan bezala, 
garai horietan lanak errealitatearen geruza oso mehea eral-
datu zezakeen, ekoiztu zezakeen. Zenbait tresna material eta 
kontzeptu sinboliko, hizkuntza, artea... Landare eta animalien 
etxekotzearekin hori aldatu egiten da. Momentu horretatik 
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aurrera, gizakia bizitza prozesuaren genesia interbenitzeko 
gai da eta ekoizpen bitarteko bilakatu; lana gainontzeko bi-
zitza espresioetan aldagai eratzaile bilakatzen da. Hemen ere, 
hasiera batean gaitasunak mugatuak dira; komunitate bat lur 
sail gutxi batzuk lantzeko baino ez zen gai, edo animalia gutxi 
batzuk erdizka etxekotzeko. Dena modu oso azalekoan. Baina 
belaunaldiek aurrera egin ahala, ezagutzak metatuz joan ziren, 
ikasiz eta transmitituz, teknika eta tresna berriak asmatuz. 
Lan-indar unitate bakoitzeko (lan egun bakoitzeko, esate-
rako), elikagai gehiago ekoiztea lortzen zuten horrela. Hau da, 
produktibitatea handitu, lan erreproduktiboak (bizirauteko 
beharrezkoa den lana) lan prozesu osoan duen proportzioa 
murriztu, eta beraz, gain-ekoizpen/soberakin gehiago sortzeko 
aukera.

Lan-indar berdinarekin, gero eta gainekoizpen gaitasun 
handiagoa; gaitasun horrek sortutako soberakinekin, gero 
eta populazio handiagoa; populazio handiagoarekin, gero eta 
espezializazio maila handiagoa. Pentsamendurako gaitasun 
gehiago liberatuta, ekoizpenaren adar berriak irekitzeko eta 
dauden adarretan, gehiago ezagutu eta hobetzeko. Ekoizpena 
kualitatiboki hobetu eta aldi berean ekoizpen bitartekoen efi-
zientzia handitu; hau da, lan-indar unitate bakoitzak sortutako 
gainekoizpenaren proportzioa handitu. Eta berriro katea elikatu 
egiten da. Bizitzaren zuhaitzarekin gertatu bezala, lanaren 
zuhaitza ere garatuz joan zen. Lanaren banaketa sozialak abia-
dura hartu zuen, lana prozesu sozial orokor eta interkonekta-
tua bilakatuz. Gero eta jende gehiago elkarri lotuta; lehenengo 
ehunka pertsona, gero milaka, gero milioika. Historian zehar 
aurrerapauso eta atzerapausoak izan dituen prozesua da hau, 
iraultza industrialarekin bultzada definitiboa jaso zuena. 
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Lanaren garapenak berak (ezagutza zientifiko eta tekni-
koaren garapenak) erregai fosilen aurkikuntza eta ustiaketa-
rako baldintzak sortu zituen, Lur planetak gordetzen zuen ma-
teria eta energia gordinetik gero eta proportzio handiagoa 
askatuz. Lanak gero eta indar handiagoarekin eraldatzen zuen 
errealitatea; gure gorputzarekin bat egiten zuten tresnek eta 
ezagutzek gero eta proportzio handiagoan eraldatzen zituz-
ten materia eta energia fluxuak. XX. menderako lan-indarra 
eskala geologikoan eraldaketak sortzeko gai da; 50-60ko ha-
markadetan burutzen diren froga nuklearrekin isotopo erra-
diaktiboen geruza bat sortzen da lurrazalean mundu mailan. 
Giza lorratza denbora geologikoan (milioika urte) txertatuta 
geratzen da. Zenbaiten ustetan antropozenoaren irekiera 
suposatzen du horrek, gizakion aro geologikoa.

Gaur egun, gizakiak errealitatea eraldatzeko duen gaita-
sunak mundu mailako dimentsioa hartu du. Bitarteko pro-
duktiboen garapenak eskaini dion gaitasuna da hori. Materia 
eta energia zikloen eraldaketa erradikalek bizitza sostengatzen 
duten baldintzak kolokan jarri dituzte: berotegi efektua duten 
gasek eragindako klima aldaketa; ozeano, lurrazal eta atmos-
feraren kutsadura globala; habitat osoen suntsiketa materiala; 
baliabideen gehiegizko ustiapena; espezie inbaditzaileen za-
balpena... Heriotza masiboak eta iraungipen masiboa. Mundu 
mailako krisi ekologikoa.

Behin hona helduta, azpimarratu beharko genuke giza es-
presio guztiak ez direla zertan suntsikorrak izan. Neolitoan, 
lan-indarrak giza espezietik haratagoko bizi espresioekin bat 
egin zuenean, sinbiosi moduko bat gertatu zen, bizi forma be-
rriak sortu zituena; milaka espezie eta aldaera berri sortu zi-
ren. Nekazal bioaniztasuna. Milaka barazki, lekale, zekale, fru-
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ta-arbola eta animalia berri. Horrez gain, nekazal-komunitate 
horietako asko ehundaka urtez beraien inguruarekin harreman 
orekatu bat garatzeko gai izan ziren, aurretik zeuden ekosiste-
mei geruza kultural berri bat gehituz eta horrekin, ekosis-
tema berri eta aberatsagoak sortuz. Europan, esate baterako, 
babestuta dauden naturgune gehienak nekazal-komunitateek 
ehundaka urtez moldatutako ekosistema eta paisaiaz osatu-
ta daude. Kulturgune deitu beharko genieke beraz. Bestalde, 
pentsamenduak, errealitatearekin hartu-emanean, edertasun 
forma kontaezinak sortu izan ditu: hasi kobazuloetako mar-
goketekin eta XXI. mendeko koadroetara; sutondoan kontatu 
diren milaka istorio edota egun ikus ditzakegun zinema peli-
kulak; txori baten hezurrarekin egindako txirula batek eraiki 
dezakeen doinua edo taberna zulo batean sortutako jazz me-
lodiak. Lan-indarra denetariko espresio artistiko eta ederrak 
ekoizteko gai izan da gizadiaren historian zehar. Beraz, giza 
existentziak edertasuna sor dezake, bizitza ugaritu eta oreka 
ekologikoa uztartu. Hau ezinbesteko abiapuntua da, gure ustez, 
ezin delako giza existentzia bera ukatu, naturaz kontrako edo 
kanpoko fenomenoa bailitzan. Giza existentziak askatasune-
rako eta edertasunerako daukan potentzialitatea ulertzeko gai 
izan behar gara. Gizakia, bizi indarrekin eta oinarrizko 
indarrekin batera, aniztasuna, bizitza berria eta oreka sortzeko 
aktore bezala.

5-Giza hedapena, industrialismoa eta kapitalismoa
Hortaz, gizakiok eraikitako adierazpen batzuk suntsikorrak dira; 
beste batzuk, aldiz, eraikitzaileak. Askok adierazpen suntsikor 
horien jatorria identifikatzeko kapitalismora jotzen dute. 
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Zentzu horretan, argi dago sistema kapitalistak, bere baitan 
daraman hazkunde eta hedapenerako logikagatik, beti eragin 
izan duela krisi ekologikoa. Hala ere, gizakiok eragindako krisi 
ekologikoak ez dira beti testuinguru kapitalista batean gertatu. 
Esate baterako, zibilizazio aurrekapitalista ugariren hedapenak 
krisi ekologiko larriak eragin izan ditu. Gehienetan, botere 
metaketa, Estatua, espantsionismoa eta dominazioari lotutako 
dinamiken emaitza ziren, eta askotan, zibilizazioaren desager-
pena bera bultzatu zuten (adibide ezagunenetakoa Rapa Nui 
irlakoa izanik, beste asko ere badaude). Hala ere, garai ho-
rietako gaitasun produktiboekin krisi ekologikoek eskualdeko 
eskala har zezaketen, asko jota. 

Bestalde, behin garai industrialetan murgilduta, kapitalis-
moarekiko oposizioan eta dominazioa gainditzeko saiakeran 
eraikitako bestelako antolakuntza ereduen zeinu potentziala izan 
da eskala handiko hondamendi ekologikoa. Horrela, sozialis-
mo erreala bezala ezagutu ziren esperientzia historikoetan 
ezaugarri esanguratsua izan zen krisi ekologikoa. Chernobi-
leko leherketa edota Aral itsasoaren lehortzea horren adibi-
de argiak dira. Beraz, bitarteko produktiboen garapenaren 
neurriak ematen digu krisi ekologikoak hartu dezakeen es-
kala. Eta horrekin, argi geratzen da bitarteko produktiboen 
adierazpen industrialari lotua dagoela krisi ekologikoaren 
dimentsio globala. Industrialismoari lotuta, hain zuzen ere. 
Eta hor bai, kapitalismoak zeresana izan zuen; bere baitan 
bakarrik posible izan baitzen XIX. mendean zehar piztu zen 
bitarteko produktiboen garapenaren leherketa; lehen iraultza 
industriala, alegia; eta beraz, gizakiok eragindako eraldaketek 
eskala globala hartzea.
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Era berean, kapitalismoari buruz hitz egiterakoan, ez ditugu 
nahastu behar krisi ekologikoa eta kapitalismoak bere baitan 
daramatzan berariazko kontraesan eta krisiak. Elkar elikatu 
eta zenbaitetan batera ager daitezke, baina izaera ezberdina 
dute. Adibidez, kapitalismoak bere baitan daraman krisi pri-
marioa lana eta kapitalaren artean ematen dena da: langilearen 
etengabeko krisira bultzatzen du kontraesan horrek, desjabetzan 
eta salarioan harrapatuta, lan-indarra saltzera behartuta; 
sortzen duen aberastasuna beste batek bereganatua izateko. 
Kapitalismoaren baitan behin eta berriro birsortzen den kri-
si hori, krisi ekologikoarekiko independentea da; krisi eko-
logikoaren afera gaindituta ere (demagun hori posible dela), 
kapitalismoak bizirauten duen bitartean klaseen arteko krisi 
eta gatazka horrek bere horretan jarraituko du. Aldi berean, 
konpetentzia interkapitalistak enpresa bakoitza gainontzekoe-
kiko krisian edo krisian erortzeko arriskuan jartzen du behin 
eta berriro. Etengabeko mekanizazio, zabalkunde eta automa-
tizazioak irabazi tasak mantentzea zailtzen du. Hori ere beti 
izango da horrela, aurrekoa bezala, kapitalaren barne logikari 
darion kontraesan inmanentea baita. 

Hala ere, irabazi tasak mantentzeko beharrak badu lotura 
zuzena krisi ekologikoarekin. Izan ere, kapitala modu anplia-
tuan birsortu behar da beti, irabaziak eskaini behar ditu; bes-
tela, kapital izateari uzten dio. 100 inbertitu eta bueltan 110 
jaso; edo 120, edo 150. Logika horretan, kapitala inbertitu eta 
irabazia erauzi bitartean gertatzen denak ez du garrantzirik 
kapitalistarentzat. Botere metaketa da kapitalaren funtsa, eta 
bitartean gertatzen dena erabat sekundarioa da. Externalitatea. 
Balioa handitu, beraz. Hazi. Etengabeko hazkundea behar du 
kapitalismoak, eta horretarako, orain arte behintzat, ekoizpen 
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kapitalistak gero eta baliabide gehiago xurgatu behar izan 
ditu. Gero eta energia eta materia gehiago transformatu behar 
du, gero eta merkantzia gehiago ekoiztu, garraiatu eta kontsumi-
tu, gainbalioaren ekoizpen tasari eusteko.

Beraz, kapitalismoak beti behar izango du hazkundea. Eta 
horra hor egin beharreko hurrengo galdera: posible da muga-
rik gabeko hazkundea, mugatua den planeta batean?

6-Lan-indarren emantzipazioa eta errealitateak inposatzen 
    dizkion mugak
Lan-indarraren izaera aske edo mugatura lotua doan galdera 
da hori. Askok ulertu izan dute bitarteko produktiboen gara-
penak aurrera egin ahala, lan-indarra gero eta askeago bilakatzen 
dela. Bere oinarrian dauden indarrekiko (bizi-indarra eta oi-
narrizko indarrak) gero eta emantzipatuago. Eta hortaz, “na-
turarekiko” loturak gero eta malguagoak, muga gero eta lau-
soagoekin. Alegia, mugarik gabe?

Aurretik esan dugun bezala, lana pentsamenduaren ara-
berako jarduera da, nahia eta erabakiaren araberakoa. Beraz, 
nolabait askatu egiten dela esan dezakegu; biologikoki eta 
materialki determinatua zaigunaren gainean erabaki dezake 
eta berau moldatu (aurreko adibideetara joz, ilea apaindu 
edo hegazkin batean hegan egin). Baina aldi berean, ezin die 
materialitate horrek inposatzen dizkien oinarrizko baldintzei 
uko egin; horietatik abiatuta eraikitzen baita pentsamendua, 
eta horietatik abiatuta eraikitzen baitu pentsamenduak bere 
ekoizpena. Aurretik esan bezala, lan-indarrak aldagai horiek 
osagai bezala hartu ahalko ditu errealitate geruza berri bat 
ekoizteko, baina inoiz ezingo da oinarrizko indar horiekiko 
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emantzipatu. Lanak errealitatearekin duen harremana erabat 
dialektikoa da, banaezina. Eta horrek krisi ekologikoaren uler-
menerako ondorio garrantzitsuak ditu: alde batetik, eta lehen 
adierazi bezala, lan prozesua naturaren baitako prozesu bat 
da, ez du izaera supranaturalik; eta bestetik, lanak errealita-
tean eragindako aldaketek lanerako gaitasuna bera baldint-
zatzen dute, modu positiboan, zein negatiboan.

Jar dezagun hau hobeto ulertzeko adibide bat. Cherno-
bileko zentral nuklearra eraiki, martxan jarri eta leherrarazi 
genuenean, ez genuen naturaz kanpoko ezer burutu. Uranio 
atomoak beti egon dira hor, baita atomo horien hausturaren 
bitartez erreakzio exotermiko bat eragiteko aukera ere. La-
naren garapen historikoaren bitartez (ezagutza zientifiko eta 
teknikoaren garapena), aukera horiek topatu eta gauzagarri 
bilakatu genituen. Aldi berean, erreakzio horretan askatutako 
erradiazio ionizanteak gure ehun organikoak zeharkatu eta 
suntsituko ditu. Gainontzeko gorputz biziekin egingo duen 
bezala. Hori ez da naturaz kanpoko prozesu bat; materia eta 
energiaren legeen mugen baitan ematen den gertakaria da. 
Hori bai, prozesu horren ondorioz, gure gorputzak hil egin-
go dira, gorputzik gabe ezingo da pentsamendurik egon, eta 
pentsamendurik gabe ez dago lanerako aukerarik. Hau da, la-
nak bultzatutako prozesuak (energia atomikoaren garapenak) 
lanerako gaitasuna bera kolokan jartzen du.

Era berean, lanaren bitartez, gure gorputza erradiazioaren-
gandik babestuko duen traje antierradioaktiboa ekoiztu 
dezakegu. Hau da, gaindiezina zirudien muga baten aurrean 
(erradiazio ionizanteak materia organikoa suntsitzen du), la-
nak errealitate geruza berri bat eraiki dezake (materia organi-
koaren aurrean, berunezko geruza bat), oinarrizko baldintza 
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horien ondorioak desbideratuz edo deuseztatuz. Hegazki-
naren adibidearekin ere ezin hobeto ikusten da fenomeno hau: 
gizakiak milaka urtez hegan egitearekin amets egin ahal izan 
du, baina duela ehun urtera arte muga gaindiezin bezala aur-
keztu da aukera hori. Momentu horretatik aurrera, aldiz, giza-
kiok hegan egin dezakegu; bitarteko produktiboen garapenak 
muga hori gainditzea posible egin du. Ez du grabitate indarra 
deuseztatu; bere baitan gertakari indartsuago bat sortzeko gai 
izan da. Ondorioz, 85 tonako aparatu batek hegan egin dezake. 
Beraz, giza existentzia errealitate materialari lotua dago, baina 
errealitate hori eraldatu dezake. Beraz, errealitateak aurkezten 
dizkigun mugak absolutuak dira, ala erlatiboak?

Esate baterako, gaur egun bizi garen milaka milioi pertsonak 
Neolito hasierara eramango bagenitu (orduko bitarteko pro-
duktiboen garapenarekin) egun gutxitan gehienak gosez hilko 
lirateke; energia sarrera nahikorik gabe gorputzen jarduera 
biologikoa agortuko litzateke. Etengabeko presio entropi-
koaren aurrean amore emango lukete gorputz horiek. Berez, 
orduko Lur planetak, gaur egungo planetak duen energia gor-
din berdina aurkezten zuen. Ezberdintasun bakarra lanerako 
gaitasunean dago; energia gordin hori energia aprobetxaga-
rri bilakatzen dugun lanerako gaitasunean. Hau da, Lurraren 
muga absolutuen eta erlatiboen arteko ezberdintasunean. 

Erregai fosilekin kontua are argiago geratzen da. Erregai 
fosilek izaera mugatua dutela esaten denean, adierazpen erabat 
zuzena da. Kontua da petrolioa energia iturri bezala era-
biltzeko aukera (petrolioa aurkitu, ustiatu, transformatu eta 
erregai bezala erabiltzeko motor egokiak ekoiztu), bitarteko 
produktiboen garapenak berak sortutako aukera dela. Bitar-
teko produktiboen garapenik gabe energia gordin guzti hori 
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ez litzateke inoiz eskuragarri egongo;  horrela izan zen mi-
lioika urtetan zehar Lur planetako bizitza forma guztientzat. 
Gasa, petrolioa eta ikatz minerala hor egon dira, baina ezerk 
ezin izan du horien baitan gordea zegoen energia mobilizatu. 
Gizakiok ere ez, duela 150 urtera arte. Beraz, errealitateak 
aurkezten dizkigun mugen nolakotasuna ulertzeko, ezin ditu-
gu errealitate horren oinarrizko baldintzak bakarrik kontuan 
hartu: duela milioika urte landareek metatutako energia, indar 
geologikoek erreduzitu eta kontzentratu dutena. Horiek ezin-
besteko baldintza dira, baina horiekin hartu-emanean lanak 
berak sortutako aukerak zein oztopoak ere kontuan hartu behar 
ditugu.

Horrela, bitarteko produktiboen garapen historikoa lasterke-
ta moduko batekin alderatu dezakegu: errealitatearen muge-
kin topo egin eta aurrera egin ahal izateko, muga horiek 
moldatzeko aukera berriak ireki. Energiari dagokionez, Lur 
planetak gizakiok gaur egun beharrezkoa duguna baino as-
koz ere energia gordin gehiago jasotzen (eguzkiaren aldetik) 
eta sortzen du (Lur planetak berak gordetzen duen energia 
telurikoa). Horri energia nuklearrak sor lezakeena gehitzen 
badiogu, eskuragarri egon litekeen energia praktikan infinitua 
izango litzateke. Esan dezakegu muga absoluturik ez dagoela 
hor. Baina hori ez da galdera egokia; moduren batean eskura-
garri egon daiteke energia hori guztia? Eta hor bai, agerikoa 
da gaur gaurkoz muga erlatibo bat dagoela, egungo kontsumo 
eta hazkunde maila ikusita gero eta hurbilago daukaguna eta 
gainera, momentuz, gaindi ezina ematen duena. Hortaz, bitar-
teko produktiboen garapena gai izango da oraingoan muga er-
latibo horiek hausteko? Pentsamendu modernoak beti izan du 
fedea irtenbide teknologiko horretan. Deus ex machina moduko 
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bat, gizadiak mugaren batekin topo egiten duenean agert-
zen den ebazpen teknologikoa; aurrerako ihesian denbora ge-
hiago irabazi, hurrengo momentu kritikoan berriro baloiari 
ostikoa emateko. Pentsamendu horren izaera erredukzionista 
eta positibistak errealitatearen gaineko kontrol absolutua au-
rreikusten du; goian deskribatu dugun lan-indarraren erabate-
ko emantzipazioaren gaineko sinesmena. Eta hor dago egungo 
pentsamoldearen arazo nagusietako bat.

Lanak, historikoki izandako garapen guztiarekin ere, oraindik 
ezin dezake errealitatearen konplexutasun osoa neurtu. Giza-
kiok, egungo zientzia eta tresna aurreratuenekin ere ezin dugu 
inguratzen gaituen munduaren konplexutasun osoa antze-
man. Eta ondorioz, ezin dugu horren gaineko aurreikuspen 
egokirik egin. Sinergia eta konplexutasun maila ikaragarria du 
egungo errealitatearen konbinazioak Lur planetan. Gure gor-
putzaren funtzionamendua ulertzeko ere oraindik zailtasun 
handiak ditugu; burmuinaren funtzionamendua, esaterako. 
Neurona bakar baten funtzionamendua ulertzea lor dezakegu; 
baina milaka miloi neurona elkarlotuk duten funtzionamen-
dua, elkar komunikatzeko moduak, erregistroak, gainontzeko 
gorputzarekin bat eginez eragiten dituen hartu-emanak eta 
horrek guztiak osotasun bezala hartzen duen izaera... Horren 
ulermen integralera hurbildu ere ez gara egiten. Gure gor-
putza osatzen duten zelula, ehun eta organo guztien bata-
sunak duen konplexutasuna ulertzeko oraindik ez gara gai. 
Eta hala ere, ekoizpen prozesuak askatzen dituen ehundaka 
material eta konposatu gorputzaren konplexutasun horretan 
txertatzen dira (nahita edo nahi gabe), interferentzia larriak 
eraginez: minbizi bat, gaixotasun endokrino bat, infekzio bat, 
immunologia sisteman eraldaketak... Gainontzeko Lur plane-
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tarekin berdina gertatzen da, baina eskala eta konplexutasun 
askoz ere handiagoarekin. Esate baterako, zirkulazio atmos-
ferikoa ikaragarri konplexua den fenomenoa da, gaur egungo 
ezagutza guztiekin ere, astebeterako aurreikuspen zehatza egitea 
ezinezkoa delarik. Aitzitik, atmosferaren konposizioa hurren-
go hamarkada edo mendeetarako eraldatzen gabiltza, neurtu 
ezin ditzakegun ondorioekin. 

Errealitatea sistema konplexuz osatuta dago, elkarlotuak 
eta menpekoak direnak; eta horien arteko garapen konbinatua 
ez da modu linealean ematen. Pentsamendu erredukzionista 
eta mekanizista batetik hori ulertzea zaila da. Esate baterako, 
ekosistema bateko espezie bat desagerrarazi dezakegu. Eta ez 
da ezer gertatzen. Beste bat desagertu daiteke, eta ez da ezer 
gertatzen. Hirugarren bat, laugarren bat, bosgarren bat. Bai-
na hamazazpigarrenean, metaketa kuantitatiboaren ondorioz 
salto kualitatibo bat ematen da eta ekosistemak kolapsatu de-
zake. Ordura arte ekosistema horrek betetzen zituen hainbat 
funtzio (materia eta energia fluxuen konfigurazio zehatz bat) 
desagertu daitezke, ura eta elikagaien eskuragarritasuna, esa-
terako. Bertan bizi den jendea eta animaliak gosez eta egarriz 
hilko dira, edo ihes egin beharko dute.

Horrela, bitarteko produktiboen garapenak zenbait aukera 
zabaltzen dituen bezala, beste batzuk ixten ditu. Esaterako, 
erregai fosilen aprobetxamenduak lan-indarraren gaitasuna 
hamarkadetan zehar biderkatu izan du. Baina aldi berean, 
horrek negutegi efektua duten gasen kontzentrazioa handitu 
du, atmosferaren beroketa eraginez. Beroketa horrek lurrazal, 
ozeano eta atmosfera sistemen baitan kalkulatu eta aurreikusi 
ezin ditugun kate sinergikoak askatu ditzake. Horien artean 
itsas mailaren igoera katastrofikoa. Irla eta kosta eremu ugari 



Kimua

32

desagertuko dira. Horietan ez da egongo ez pentsamen-
durako, ez lanerako, ez ekoizpenerako aukerarik. Energia 
nuklearraren kasuan fenomeno berdintsua eman izan da, 
Chernobilen, Fukushiman, eta istripuez haratago, hondakin 
erradiaktiboen kudeaketak aurkezten dituen arazoei lotuta. 
Eta beste hamaika adibide jarri ahalko genituzke. Bitarteko 
produktiboen lasterketa horretan, aurretik bidea zabaltzen 
goaz, baina atzetik ere ixten doakigu. Eta ez izan zalantzarik: 
momenturen batean heldulekurik gabe gera gaitezke. Gure az-
pian biderik utzi ez dugula ohartu eta amildegian behera jausi. 
Irtenbide teknologikorik aurkitu ez, eta hondamendia gerta 
daiteke. Gaur egun krisi ekologikoak hartu duen dimentsioa 
ikusita, hori gertatzeko gero eta aukera gehiago daude. Honda-
mendia dagoeneko gertatzen ari dela esan dezakegu, alegia.

7-Krisi ekologikoaren adierazpen zehatzak
Orain arte ikusitakoarekin, elementu ugari mahai gaineratu 
ditugu, krisi ekologikoaren ulerkera eta interpretazioan lagun-
garriak izan daitezkeenak. Orokorrean ekologia politikoaren 
irakurketa iraultzaile bat elikatzeko lagungarriak direla uste 
dugu. Hausnarketarekin amaitzen joateko, krisi ekologikoak 
erakusten dituen adierazpen zehatz batzuk zerrendatu nahiko 
genituzke. Aurrerantzean suertatu daitezkeen eztabaida edo 
hausnarketetan abiapuntu bezala erabil daitezke. Honakoak 
lirateke:

- Kapitalismoari dagokionez. Sistema kapitalistak bi ara-
zo nagusi ditu krisi ekologikoari lotuta: baliabideen agorpena 
eta bizi baldintzen okertzea. Lehenengoari dagokionez, lehen-
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gai material eta energetikoen agorpena gero eta ageriagokoa 
da, bai baliabide berriztagarrien kasuan (erauzte tasa, be-
rriztatze tasa baino altuagoa), zein ez berriztagarrien kasuan. 
Bigarren arazoari dagokionez, aldaketa klimatikoa, kutsadura 
orokortua, ekosistemen desagerpena... populazio osoen bizi 
baldintzen okertzea dakar eta oro har, lan-indarraren errepro-
dukzioa zailtzen du. Arazo batek zein besteak, kapitalismoak 
bere horretan dituen barne kontraesanak elikatzen dituzte: 
produktibitatea murrizten du, gainbalioa erauzteko gaitasuna-
rekin batera, langile klasearen egoera gaiztotu... Oro har, klase 
gatazka elikatzen dute eta kapitalismoaren bideragarritasuna, 
botere metaketarako eta dominaziorako mekanismo bezala, 
kolokan jarri.

Horregatik guztiagatik, kapitalismoa momentu kritiko baten 
aurrean dagoela uste dugu. XIX. mendean piztu zen 
iraultza industrialetik bizi izan duen momentu erabakiorre-
na ziur aski. Lehen aipatu dugun garapenaren lasterketa ho-
rretan, gero eta muga gehiagorekin topo egiten dabil, bere 
garapen egokirako gero eta espazio murritzagoa duelarik. Auke-
ra handiak daude muga horiekin behin betiko talka egiteko. 
Baina ez dira dauden aukera bakarrak. Azken hamarkadetan 
bitarteko produktiboen ekuazioan badaude aldagai berri uga-
ri, jauzi kualitatibo bat bultzatu dezaketenak: nanoteknologia 
eta material/propietate berriak; ordenagailu kuantikoak, inte-
ligentzia artifiziala eta robotizazioa, fusio nuklearrean egon 
daitezkeen aurrerapenak, energia berriztagarrien merkatzea 
eta efizientzia handitzea, hidrogenoaren teknologia, konbus-
tiorik gabeko garraio sistema, ingineritza genetikoa, komu-
nikazio teknologiak eta gauzen interneta, elikagai ekoizpen 
hidroponiko eta sintetikoak... Aldagai guzti horien konbina
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zioak izan dezakeen emaitza aurreikustea ezinezkoa da 
erabat: hutsala izan daiteke eta ondorioz kapitalismoaren po-
rrota elikatu. Edo jauzi kualitatibo hori eragin dezakete, egun 
dituen mugak hautsiz eta berri batzuk ezarriz. Kapitalismo 
berdea; hedapen eta loraldi kapitalista berri baterako aukera. 
Ez da iraultzaile batek entzun nahiko lukeen pronostikoa, bai-
na gure ustez aukeren artean dago.

Edozein modutara ere, aukera batean zein bestean (eta 
bien arteko konbinazioetan), iraultzarako aukerak egon ba-
daude, eta horiek identifikatzen eta politikoki probesten jakin 
beharko du mugimendu iraultzaileak.

- Zibilizazioari edo giza antolakuntza forma konplexuei 
dagokienez. Erabateko krisi sistemikoa eta kapitalismoaren 
porrotaren aukera nagusituko balitz, antolakuntza forma 
berrietarako ateak irekiko lirateke. Baina horrek ez du esan 
nahi dominazioa gaindituko denik, ezta giza hedapenak krisi 
ekologikoak sortzeko duen joera ere. Mugimendu politiko eta 
iraultzailearen gaitasunen arabera antolakuntza forma berri 
horrek norabide bat edo bestea hartuko du. Horrela, maila 
sozialean ondo antolaturiko indar iraultzailerik ezean, litekee-
na da egungo kapitalismoaren fasearen kolapsoa oraindik lat-
zagoa eta krudelagoa izango litzatekeen basakerian amaitzea

Edozein modutara, gure ustetan, prozesu iraultzaileak posi-
ble egin beharko lituzke giza antolakuntza forma konplexuak, 
milioika pertsona elkar lotzen dituztenak; ez modernitate 
kapitalistak egiten duen bezala, noski. Barne mailan askata-
sunean eta berdintasunean oinarritzen direnak, eta bestelako 
bizi formekin harreman eraikitzailea eta aberasgarria dutenak. 
Materia eta energia zikloak orekatu eta aberastuko dituztenak. 



Materia, bizitza, lana

35

Gizakiok ekoizten dugun errealitate geruza hori edertasun eta 
aniztasun iturri izatea lortuko dutenak, ez heriotza eta suntsipen 
iturri.

Bestalde, bere hondoratzearekin batera, kapitalismoak era-
giten duen hondamendiaren eskala handiegia bada, baliteke 
kolokan jartzea orokorrean giza antolakuntza konplexuak 
gertatzeko aukera. Materia eta energia fluxuak modu erradi-
kalean eraldatzen badira eta oreka puntu berriak egonkortu, 
baliteke Lur planetako zenbait lekutan epe ertain-luzerako 
jendarte konplexuak antolatzeko aukera desagertzea.

- Giza existentziari dagokionez. Edozein kasutan, eta hon-
damendi ekologikoa oso larria izanda ere, zaila ikusten dugu 
giza existentzia kolokan egongo litzateekenik. Giza espezieak 
bere historian zehar izaera oso moldakorra erakutsi du, eta 
gatazka nuklear deskontrolatu edo antzerako hondamendi 
erraldoi batekin ez bada, zaila ikusten dugu berau desager- 
tzea. Giza talde txikietan ez bada ere, munduko zenbait 
lekutan biziraun ahalko luke, eta epe luzean berrantolatzeko 
aukera eduki.

- Bizitza prozesu orokorrari dagokionez. Bizitzaren historia 
ebolutiboan zehar bizi-indarrak denetariko hondamendiei au-
rre egitea lortu du: sumendi leherketa masiboak, meteorito 
erraldoien talkak, aldaketa klimatiko larriak... Gerra nuklear 
masibo baten aurrean ere, zenbait bizi formek irautea lortuko 
lukete, bizitzaren hari historikoari jarraipena emanez. Zalant-
zarik ez dago, azken mendeetan zehar kalte handia jasan due-
la biosferak, espezieen desagerpen eta desplazamenduarekin, 
ekosistemen suntsiketarekin eta zatiketarekin. Iraungipen 



Kimua

36

prozesu masibo batean aurkitzen garela ukaezina da. Baina 
desagertu daitezkeen espezie eta ekosistema zehatzez aparte, 
gizakiok eragindako krisi ekologiko larrienean ere, bizitzak 
aurrera egitea lortuko luke. Gizakiontzat egoera zailagoa izango 
da.

- Materia eta energiari dagokionez. Gertatzen dena gertatzen 
delarik, materia eta energiaren etengabeko transformazioak 
bere horretan jarraituko du. Bere oinarrizko legeei jarrai-
ki. Lanaren garapenak aurrera egiten badu, oinarri horietan 
elementu berriak aurkitzen jarraitu dugu eta horien aprobe-
txamendu ezberdinak eman ahalko dira. Desagertzen bagara, 
bere horretan jarraituko dute. Hori bai, inork ez du gehiago 
beraiei buruz pentsatuko.

8-Eranskina. Bitarteko produktiboen garapenari lotu-    
    tako beste kontraesan batzuk
Krisi ekologikoaren azterketan bitarteko produktiboen gara-
penari lotutako analisia egin dugu. Honako eranskinean ga-
rapen horrekin lotuta doazen, baina krisi ekologikoarekin 
zerikusirik ez duten zenbait kontraesan azpimarratu nahiko 
genituzke. Espazio gehiago beharko luketela uste dugu, ho-
rregatik, aurrerago tira egiteko hari-muturrak dira honakoak. 
Lau kontraesan azpimarratu nahiko genituzke:

1. Bitarteko produktiboen garapena gizakion askatasu-
nerako aukera bezala aurkeztu daiteke; gure oinarrizko bizi 
baldintzak ekoizteko (lan erreproduktiboa), gero eta lan in-
bertsio txikiagoa behar badugu, gero eta denbora aske gehiago 
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izan beharko genuke. Baina aldi berean, ezinbestean jaso behar 
duguna murrizten denez, beste batek apropiatu dezakeen gure 
lanaren proportzioa ere handitzen da; lan-indarrak gehia-
go ekoizten du, baina arinago erreproduzitzen da, eta beraz, 
gainlanaren proportzioa (apropiatu daitekeena) handitzen da. 
Hau da, bitarteko produktiboen garapenak apropiatua, meta-
tua eta zentralizatua izan daitekeen boterearen proportzioa 
handitzen du.

2. Garapen horrek errealitatearen ezagutza zehatzago eta 
zuzenagoa ekarri du arlo batzuetan; ezagutza zientifikoak 
aurrerapauso ikaragarriak egin ditu azken mendeetan. Bai-
na eraikitako ezagutza sistema erredukzionista eta positibista 
izan da askotan, lehen ikusi dugun bezala, errealitatearen zen-
bait espresio eta gertakari ikusezin bilakatuz. Gainera, eza-
gutza zientifiko aurreratua ikaragarri lagungarria izan daiteke 
bizi baldintzak hobetzeko, baina baita kontrol sozialerako bi-
tartekoak garatzeko ere. 
Teknologia armamentistiko berriak garatzeko lagungarri. Al-
txamendu, insurrekzio eta iraultza saiakerak obsoleto eta tek-
nikoki gauzaezin bilakatu ditzaketenak. 

3. Lan prozesuak zenbat eta dimentsio erraldoiagoa izan, 
bertan parte hartzen duten norbanakoek gero eta izaera hutsa-
lagoa dute. Osotasunak gaitasun handiagoa lortzen du, bai-
na norbanakoa espezializatuago eta hortaz osotasunarekiko 
menpekoago bilakatzen da. Garrantzirik gabekoa. Norbanako 
bezala duen esangura politikoa deuseztatuz, subjektu politi-
ko bezala izan dezakeen potentzialitatea murrizten du. Izaera 
indibidualari uko egiteko aukerak handitu daitezke horrela, 
batasun kolektiborako aukerak zabaldu. Baina horrekin batera 
alienaziorako baldintzak erraztu ere. Bestalde, norbanakoak 
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gero eta garrantzi gutxiagokoak bagara prozesu horretan, 
zerk gidatzen du prozesua? Zer da, bada, osotasun hori? Nor-
banakotik haratago, lanaren garapenak sortutako giza espre-
sio berri bat al da? Osotasun hori eratzen dugun gorputz eta 
pentsamendu bakoitzetik haratago, gorputz eta pentsamendu 
sozial bat antzeman daiteke? Indar propio bat du, autonomia 
propioa? Pentsamendutik abiatzen den lan-ekoizpen proze-
suak gero eta pentsamendu gutxiago dauka, gero eta modu 
automatikoagoan, itsuagoan gauzatzen du bere burua. Ka-
pitalaren funtzionamendua aztertzen badugu, lan-ekoizpen 
prozesuaren azken espresio historiko bezala, argi geratzen 
da hori; oraindik norbanako baten botere gosea behar du, 
baina behin zirkulazioan dagoela automatikoki erreproduzi-
tu eta handitzen du bere burua. Eta kapitalaren garapenaren 
baitan, efizientziarako duen tendentzia itsuan, bitarteko pro-
duktiboek gero eta izaera automatikoagoa dute, robotizatua-
goa. Gero eta lan-indar gutxiago behar da ekoizpen prozesua 
burutzeko. Puntu honekin, galdera eta abiapuntu ugari ezarri 
genitzake; inteligentzia artifiziala, robotizazioa, lan-indarraren 
iraungipena...

4. Azkenik, ekoizpenaren garapena materialitatea zuzen-
ki baldintzatzeko gai da, baina horrek ez du zertan gizakion 
ongizatean islada zuzena izan. Garapen maila batetik aurrera 
ematen diren hobekuntza eta gaitasun produktiboak erabat su-
perfluoak izan daitezke, batez ere gainbalioa metatzeko asmo 
itsuarekin ematen badira, errealki guzti horrek duen erabile-
ra-balioa kontuan izan gabe. Ongizatea eta aberastasunaren 
adierei buruz sakondu beharko genuke, baina gaurkoz nahikoa 
izan dugu. Hurrengo baterako utzi beharko dugu hori.


