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Epaimahaiak ikusitako merituak 

Tartaroa. mina, boterea eta egia lanak hainbat funtsezko gizarte-gogoeta plazaratu ditu egungo 
pentsamentu filosofikoan gako diren eztabaidetan sakontzeko aukera zabaltzen digutenak. 
Greziako mitologia abiapuntutzat harturik, hizpide ditu globalizazioa, demokrazia, kontsumismoa, 
biktimismoa, terrorismoa eta horiekin egungo gizartearen beldurrak eta mamuak. Mitxelko 
Urangak berezko ahotsa du hizketa-gai horietan guztietan, eta gogoetarako ate berri eta 
iradokitzaileak irekitzen ditu saiakera ulerterraz eta sakon honetan. 
 
 
Mitxelko Uranga 
 
Berango, 1978 
 

Filosofian doktorea, jakintza hori irakasten du Sopelako Ander Deuna ikastolan. Azken urteetan 
euskal kultura zein identitatearen inguruko zenbait saiakera plazaratu ditu: Espektroak. Euskal 
terroristak (Utriusque, 2010), Espektroak. Gutun bat euskalduntasunari buruz (Utriusque, 2011), 
Espektroak. Euskaldunak Europan (Utriusque, 2012) eta trilogia borobiltzen duen Euskomunitatea. 
Manifestu euskaltzalea (Utriusque, 2013) eta Eros(ki). Merkatuaren erotizazioa, erotismoaren 
merkantilizazioa (Pamiela, 2014; Juan Zelaia Saria, 2013). 

Pentsamenduaz gain, poesia ere landu eta argitaratu du: Mitxoleta elektrikoetan koleopteroak 
(Ediciones Beta, 2010).  



 
 
 

 

 
 
Tartaroa. Mina, boterea eta egia 
 
Desertua geroz eta handiagoa da, kuantitatiboki zein kualitatiboki; ez dago, ordea, desertuari 
muzin egiterik. Desertua gainera etorri zaigu, berriz ere, eta ez dago ihes egiterik. Zorigaitza, 
atsekabea eta tristura nagusitu dira paraje lehor honetan, eta ez dirudi mugarik ezagutzen duenik. 
Leku guztietatik mundu hau posibleen artean hoberena dela eta kexatzeko arrazoi nahikorik ez 
daukagula entzun ohi dugun arren, sintomatologiak ez du holakorik adierazten. Zoriontasuna inoiz 
baino gehiago eta nabarmenki ospatzen duen kultura eta garaia bizi omen dugu, paradoxikoki 
zoriontasunaren behar handien duen kultura denean hain justu. Ustezko zoriontasun 
hipermodernoa desertuko baldintzek eragindako ilusioa baino ez da, espejismoa. Basamortuko 
gizarte mingarrian bizi gara egun, eguzkiaren eta harearen arriskuen menpe. Ongi etorri desertura! 
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