BELDUR BARIK MONOGRAFIKOAK

Beldur Barik Musika

POLIAMOROSA (BITTAH)
CORAZÓN NÓMADA (REBECA LANE)
PERAS Y MANZANAS (VIRUTA FTM)
https://youtu.be/RvOZuiP0wFM https://open.spotify.com/track/ https://open.spotify.com/track/0TaN
3GqFlhwUVdhJwCZQ2K7ENJ
gfTQhavhhBVtZIgRKh

CONTIGO (La OTRA)
CELOSA (KUMBIA QUEERS)
https://youtu.be/2hrtObEhXUg https://open.spotify.com/track/3lgO
VZ274twYz65PokFH2J

MOÑERIAS (PURO LUEGO)
https://youtu.be/DrZKkUjgMe
w

BBJarrera duen musika gehiago gure Spotify-ean aurkituko
duzue

Jarraitu Beldur Barik BBdj gure profila https://open.spotify.com/user/beldurbarik
Jarraitu #BBPlaylist-a https://open.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZNgz49sk4OynV6a
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LOVING WITH BELDUR BARIK JARRERA!
29/09/2016

Beldur Barik Post-ak

http://beldurbarik.org/eu/2016/09/loving-with-beldur-barik-jarrera

Ados, badakigu orduan maitasun erromantikoaren
kontuarena saldu diguten pelikula bat dela. Beti
esperoan egoteko, beti pasiboa, gure ametsak bikotea
izatea-ezkontzea-familiabatosatzea izanik. Gure laranja
erdia aurkitzea. Edota aktiboak izan beharra, beti
lehenengo pausua eman beharra. Beti salbatzaileak.
Inoiz ez ahultasuna azaldu. Ezkontzearena azkenengo
gauza munduan izan behar du, gure laranja erdia, edo
gure nahiak aseko dituena bakarrik aurkitzean. Ez goaz
ez dakizuen ezer ez kontatzera...
Ba gauza pilo bat ditugu kontatzeko! Hori beti! Maitasun
erromantikotik atera gaitezkeela kontatu nahi dizuegu...
bakarrik alternatibak zeintzuk diren jakin behar da, zer
da harreman osasuntsu hoiena, harreman askeak.
"Beno... nik iadanik egiten dut nahi dudana..." Batzutan
bai, bestetan ez. Askotan maitasunaren irudi desitxuratu
bat dugu, beste pertsonak behar edota nahi duenaren
ingurukoa. Besten gustokoa izateko beharra, gure burua
eta geu garena ahaztuz. Eta horrela, ez garen pertsona
edo pertsonaietan bihurtzen saiatzen gara. Ikusi duzue
Easy telesaila? Bertan, kapitulu (Printzesa begana)
batean argi ikusten dugu zer den aldetzearen hori beste
pertsonaren gustokoak izateko.

erreza. Bikoteak sortzen direnean askotan jendea
desagertzen da! Eta norberaren jarrera, izaera ere aldatu
edo desagertzen da askotan. Beno, horretarako... lehen
esan dizuegun post-a beriro irakurri! Coral Herreraren
hitzan irakurtzea beti dago ondo!
Eta behin, bakarrik egotea ez dagoela txarto, ez dela
arraroa, ohartzen garenean eta gurekin gustura sentitzen
garela... harremanak ezartzeko edo finkatzeko modu
asko azaltzen dira! Mendekotasun, jeloskortasunak,
osagarritasunean... eta baita monogamian ere. Poliamor
terminoa ezagutzen duzue? Ziur baietz, aspaldian sare
sozialetan dabilen hitza da... Poliamor edo polimaitasuna
pertsona ezberdinekin harremanak (ezarri eta nahi
direnak) ezartzean datza. Harreman batean bagaude,
gure bikoteak jakin eta ondo iruditu behar zaio beste
pertsonekin egotea. Honek ez du esan nahi beste
pertsonekin enroilatu naizela besteak jakin gabe. Hauek
adarrak jartzea da. Eta polimaitasuna ez da hori. Ezta
harreman ireki bat... Beno, honen inguruan beste batean
hitzegin dezakegu. Momentuz kuxkuxeatu pixka bat!

https://youtu.be/RvOZuiP0wFM

Izan zaitez zu zeu! Harreman osasuntsuak ezartzeko
honela genion pasa den urtean. Sakatu hemen
(http://beldurbarik.org/eu/2015/09/mito-erromantikoakdesmuntatu-ostean-orain-zer) post-a berriro irakurtzeko.
Gure burua maiatzea, baloratza, ahalduntzea,
zoriontsua izateko beste pertsona batekin egon beharrik
ez dugula jakitea, "bakarrik geldituko naiz" esaldia trola
bat dela... Jende pilo bat digu gure inguruan! Bale,
bikote bat izan beharraren presioaz ere hitzegin
genezake. Ez da eramateko batere
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Eta orain polimaitasuna zer den dakidala, halabeharrez
polimaitalea izan behar al naiz? Ezta pentsatu ere!
Bakoitzak ezarri behar ditu nahi dituen harremanak,
bakoitzan jakin behar du non, nola eta noiz eroso
sentitzen den... aukeratzen dugun edozein harreman
askatasunean, osasunean, zintsotasunean oinarritu
behar da. Azken finean guzti hau Beldur Barik Jarrera
da. Eta aukeratzea ere, Beldur Barik Jarrera da!
Hilabetea maitasunari buruz hitzegiten pasa dugu. Orain
zuen txanda da maitasun erromantikoaren
desmuntaiaren inguruko lanak bidaltzeko. Zabaldu zure
Beldur Barik Jarrera maitasun erromantikoaren aurrean
Beldur Barik Lehiaketa 2016an!

BA AL DAGO BIZITZARIK BIKOTE HARREMANETATIK HARATAGO?
23/10/2014

Beldur Barik Post-ak

http://beldurbarik.org/eu/2014/10/ba-al-dago-bizitzarik-bikote-harremanetatik-haratago
Neskak super romantikak omen gara. Zinemara
goazenean amodiozko istorioak kontatzen dituzten
pelikulak hautatzen ditugu, gure lagunekin orduak eta
orduak ibili gaitezke gure harremanez hitz egiten.
Baina romantikak gara edo egin egiten gaituzte?
Izan ere, fijatzen bagara, txikitatik maitasunezko
mezuekin bonbardeatzen gaituzte denbora osoan:
hello kitty-z janzten gaituzte, beti musu bat emateko
eskatzen digute, printzesaz mozorrotzen gaituzte,
barbie eta ken oparitzen digute…Nerabezarora
heltzen goazen heinean, paso egiten dugu
maitagarriez eta horrelako kursiladez. Baina mezu
berberak igortzen dituzten pelikula eta serie mordoa
daude: zure bizitzako laranja erdia bilatu behar duzu
benetan zoriontsua izateko.Ikusi genituen aurreko
baten.

Carrefour-ek aurtengo denboraldian
saldutako kamiseta

Carrefour-eko neskei zuzendutako kamiseta honek
omen dio “ez zara ezer, norbaitek maitatzen zaituen
arte”. Zenbat aldiz entzun dugu maitasunezko istorio
handi batek ematen diola zentzua gure bizitzari.
Maitasunik gabe (bikotearen maitasunik gabe) ez
garela ezer? Eta, azkenerako, maitasun-adiktetan
bilakatzen gaituzte.
Coral Herreraren arabera, mezu guzti horiek sekulako
dependentzia emozionala eragiten dute neskengan:
izugarrizko garrantzia ematen diogu maitasunari zein
bikoteari eta oso gutxi gure buruei/gorputzei eta
autonomiari. Eta, bere hitzetan, dependentzia hori oso
arriskutsua da. Gure zoriontasunaren ardura
besteengan delegatzen dugulako. Bakarrik ez
egotearren “edozeinekin” egoten bukatu dezakegulako
nahiz eta min eman. Edo utziak izatearen sekulako
beldurrarekin bizitzen garelako eta amaitzen dugulako
ez garen zerbait izaten. Edo sekulako expektatibak
sortzen ditugulako maitasunaren inguruan eta
existitzen ez den zerbait ari garelako bilatzen une oro
eta oso frustratuak sentitzen gara.

Baina bikoterik gabe, “bakarrik” ez gara ezer? Ez gara
zoriontsuak? Emakume bat gizon bat gabe ezin
daiteke bizi? Lasai asko. Konturatu behar gara ez
gaudela bakarrik, gue buruekin gaudela autodefentsa
feministako irakaslea den Maitena Monroy-k dioen
bezala. Eta gure inguruan, modu eta maila
desberdinetan maite gaituen jende pilla daukagu: gure
lagunak, gure familia, gure amanteak, gure auzokoak,
ezagunak… Baina gure buruak maitatzea da
garrantzitsuena, gugan sinistea, gure zoriontasun
propioa sortzeko dugun gaitasunean. Zeintzuk izan
daitezke horretarako klabeak? Coral Herrerak
erreztutako hainbat gako errekuperatzen ditugu:
* Izan zu zeu: Deskubritu nor zaren. Zeintzuk diren
zure aspektu positiboak eta horiek baloratu. Zer den
gustatzen zaizuna, zein bizipenek ematen dizun
plazerra (kirola egitea, bidaiatzea, idaztea, musika
sortzea, lagunekin konpartitzea denbora…) eta ekin
horri. BZure buruarekin eta zure bizitzarekin gustura
bazaude ez duzu beharko inor.
* Hobeto zure buruarekin, maite ez zaituen batekin
baino. Hainbesteko garrantzia ematen zaio gizarte
honetan bikote harremanei, hainbesteko beldurra
izaten dugu “bakarrik bukatzeko” edozein pertsona hawoman-without-a-fishautatzen dugula gure bikote
bezala, nahiz eta min ematen didan pertsona bat izan.
Edota norbaitekin gaudenean eta berataz hainbeste
dependitzen dugunean, kostatu egiten zaigu
imaginatzea posible dela bera gabeko bizitzarik izatea:
gure denbora libre osoa berarekin pasatzen dugulako,
bere lagunak bihurtu direlako gure lagunak… Edota
uste izaten dugu, bera gabe gure bizitza mierda bat
izango dela, bakarrik ez garela gai izango ezer
egiteko, zoriontsuak izateko. Baina, askotan, hobeto
gu gutara, horrela ikasten baitugu gure buruak
onartzen, deskubritzen eta gu geugan sinisten.
Bakardadea ere, ona da gure sentimenduak
ordenatzeko, gure autonomia indartzeko. Bizitza super
interesgarria da norbaiti lotua egoteko. Sentitu aske
eta hegan egin!
* Dexintozikatu emozionalki. Noizean behin, bikoterik
edo rollorik gabe egotea ondo datorkigu, tiobibo
emozionalik gabe: orain subidoiarekin, orain
bajoiarekin. Pentsatu zenbat energia, esfortzu eta
denbora zuzentzen dizkiegun maitasun-harremanei.
Hartu opor batzuk eta pasatu horietaz: zure lagunekin
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egoteko denbora izateko, lasai
egoteko, zure bolara
ibiltzeko…Edota erabili energia
guzti hori betidanik nahi izan duzun
hori egiteko: musika talde bat
sortzeko, bidaiatzeko,
eskalatzeko...

ASKATU MAITASUNA!
29/10/2014

http://beldurbarik.org/eu/2014/10/askatu-maitasuna
Maitasun istorioak, benetakoak, “betirako”, “edozerren
gainetik”, “zurekin hil arte” eta horrelako promesekin
giltzaperatzen ditugu. Promesak, seinaleak, probak
behar izaten ditugu sinisteko, zihur izateko pertsona
horrek benetan maite gaituela. Eskatzen diogu
esateko, adierazteko, erakusteko. Geroz eta gehiago.
Eta zein nekagarria... Modan jarri zen aspaldi, hiri
edota zonalde erromantikoetako zubietan
maitasunezko kandadoak jartzea: Florentziako Cinque
Terren, Venezian, Parisen... Eta begira ze kurioso,
zubiek ez dute jasaten gehiago hainbeste maitasun:
erortzen ari dira.

Harreman bat giltzapertatzeak ez dauka zentzurik.
Emozioak aldakorrak direlako, bizi dugun
momentuagatik, ezagutzen dugun jendearengatik. Gu
geu aldatzen goaz. Esaterako, ez dugu berdin
sentitzen, bizitzen maitasuna (eta beste gauza asko)
15 urterekin edota 25rekin. Beraz, posible da betirako
maitasuna prometitzea? Ezin dugu kontrolatu besteek
gugatik sentitzen dutena, ezin gara izan horren jabe.
Pertsonak beraien askatasunean maitatu behar
ditugu, harreman askeak nahi baditugu, errespetuan
oinarritutakoak. Eta etorri diren bezala joaten utzi
behar diegu:

* Bakardadea pisutsu egiten bazaizu... Elkartu
ekimenetara, parte-hartu gauza desberdinetan. Batez
ere, emakumeen independentziaren alde dabiltzan
emakume taldeekin. Jende berria ezagutuko duzu eta
zure energia eta sormen guztia eraldaketarako
erabilgarri izango da!

Baina harremanak bizitzeko dugun eredu horren erruz,
ez ditugu horrela kudeatzen. Ikusi genuen aurreko
post honetan, maitasun erromanikoaren kulturak
bultzatzen duela istorioak oso modu muturrekoan,
intentsoan, bizi behar ditugunaren ustea. Eta istorio
bat bukatzen denean ere, ematen du horrela bukatu
behar dela: sufrimenduarekin, dramatismoarekin,
erabaki gogorrekin... Zeren eta, edo bikotea gara edo
ezer ez. Zergatik? Zergatik ezin gara izan lagunak?
Zergatik desagertu behar da gure bizitzetatik betirako
garrantzitsua izan den norbait? Badaude istorio batzuk
toxikoak, oso toxikoak izaren direnak eta
beraiengandik urruntzea behar dugu. Egin behar dugu.
Baina badaude beste istorio batzuk, soilik, bukatu egin
direla. Eta gure bizitzetan garrantzitsuak izan diren
pertsona horiek, ezin dute jarraitu gurekin?
Inork ez digu erakusten nola kudeatu gure emozioak
eta gure harremanak. Harremanak aldatu egiten
direlako eta kudeatu egin behar ditugu, zaindu.
Harremanak negoziatu egiten dira eta baita hausturak
ere. Maitatzeko era asko daude eta pertsona bera
modu desberdinetara maite dezakegu. Ikasi dezakegu.
Mari Luz Esteban antropologak dioen bezala Crítica
del pensamiento amoroso liburuan "Oso gutxi dakigu
maitasunaz maitasuna eta gero. Laguntasunharremanez, lagun harremanak eta gero. Eta, hala eta
guztiz ere, existitu egiten dira". Posible da nahiz eta
inguruneak pentsarazi ezinezkoa dela norbait
maitatzea.

Desjabetu, aska dezagun
maitasuna. Bizi dezagun
modu aske eta fluidoan!
https://youtu.be/qZz2fjJPAik
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Beldur Barik Elkarrizketa
HARREMANEN INGURUAN SOLASEAN IAZKO BELDUR BARIK LEHIAKETAKO IRABAZLEEKIN
21/10/2014

http://beldurbarik.org/eu/2014/10/harremanen-inguruan-solasean-iazko-beldur-barik-lehiaketako-irabazleekin

Egunotako post-etan hitz egin dugu badagoela
maitasun harremanak baldintzatzen dituen eredu
nagusi bat. Eta "Dzingora" lanaren egileekin hitz egin
nahi izan dugu ( 2013ko Beldur Barik lehiaketako
bigarren kategoriako lan irabazlea izan zen) modu oso
argi bezai sinplean erakusten digulako zertan datzan
bikote-harreman exklusibo eta kontrolatzaile bat. Baina
baita ere, horrelako harreman baten aurrean Beldur
Barik Jarrera adierazten duelako. Bere egileekin hitz
egin nahi izan dugu, 23 urteko Lorea Diez-ekin eta 21
urteko Mikel San Juanekin, aurkeztutako lana hobeto
ezagutu eta beraien ustez Beldur Barik Jarrera zertan
datzan ezagutzeko. Ez galdu beraien bideoa eta
elkarrizketa!

Amaitzeko, guk plazaratu nahi genituen mezuak
hauexek dira:
-Biolentzia sexista edonon eta edonori gerta dakioke:
gure etxean, lagunen artean, gazteei, nagusiagoak
diren pertsonei… Ez da soilik gizarteko multzo baten
arazoa, guztiona baizik.
- Jipoiak jasotzeaz gain, badaude beste eraso matxista
asko. Mota askotako indarkeriak daude eta horiek
identifikatu behar ditugu osotasunean, begi-bistakoak
ez badira ere.
- Biolentzia harreman bat pairatzea edonori gerta
dakioken moduan, guztiok onurak ekartzen ez dituen
harreman batetik ateratzeko gai gara. Pertsonak ez
gara bizi beste baten menpe egoteko, eta hori
pentsatzen dutenei erakutsi behar zaie erratuta
daudela.
ETA ZER ESAN NAHI DU LANAREN "DZINGORA"
IZENBURUAK?

https://youtu.be/0KcB9aFM1Uk

ZER DA AURKEZTUTAKO IKUSENTZUNEZKOAREKIN ISLADATU NAHI IZAN
DUZUENA?
Gure mini- laburmetraiarekin sarritan ematen den
egoera bat salatu nahi izan genuen, normaltasunez
hartzen den egoera bat, hain zuzen ere. Hitz gutxitan
esanda, teknologia berriek eskaintzen dituzten
abantailak, maiz desabantailak bihurtzen dira. Izan ere,
bikote batzuen arteko harremanetan ematen den
kontrol toxikoa teknologia berriek (telefono mugikorra,
whatsApp-a, sare sozialak…) areagotu egiten dute,
hauek eskaintzen duten erraztasunagatik.
Bestalde, amaiera positibo bat eman nahi izan genion,
egoera toxiko horretatik ateratzea bakoitzaren eskuetan
baitago. Hori da, hain zuzen, gure pertsonaiak egiten
duena: gai da ikusteko onuragarria ez den egoera bat,
eta konponbide bat bilatzen du horrekin amaitzeko.
Pertsonaiak arazoa hasieratik mozten du eta hori
txalotu beharra dagoela uste dugu.

DZINGORA hitza, Lekeition erabiltzen den hitz bat da.
DZINGUA uraren (itsasoa adibidez) zati sakonari
deitzen zaio. Hortaz, dzingora botatzea, uraren zati
sakonera botatzea esan nahi du.
BIKOTE-HARREMANETAN EMATEN DEN
KONTROL EGOERA BAT ERREFLEJATZEN DUZUE
Gure asmoa izan da, biolentzia sexistaren beste
aurpegi bat erakustea, maiz, jarrera inuzenteak
diruditenak baina ondorio kaltegarri bat daukatenak.
Askotan zabalduta dagoen pentsamoldea da, 50 - 60
urte bitarteko etxekoandreek tratu txarrak jasotzen
dituzten pertsonak baino ez direla, baieztapen hori
guztiz gezurrezkoa da. Gazteen artean tratu txarrak
ematen dira, eta hauek, askotan, ez daude agerian.
Horiek identifikatu eta salatu nahi izan ditugu gure
laburmetraiaren bidez.
Gazteon artean gehien bat, bikotearekiko kontrol
sutsua normaltzat hartzen dugu maiz. Non dagoen?
Norekin? Zertan? Galdera inozoak dirudite, baina
obsesioa ere bihurtu daitezke. Teknologia berriek
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besteak kontrolatzeko aukera paregabea ematen
digute, eta inertzia horri jarraituz, pertsona askok,
nahita edo nahigabe, erabiltzen dituzte bikotekidearen
bizitzaren berri izateko. Gure ustetan, sarri, ez gara
kontziente kidea itotzen gaudela eta hasierako galdera
soilak, jarrera arriskutsu batean bilakatzen direla.

Mutila den lagun batekin bakarrik geratzea arraro
egiten zait, aldiz neska batekin ez
Ze jatorra den nire mutila, parrandan ateratzen
naizen uneoro bera parrandan ateratzen da baita
ere.

Ikusleak, laburmetraiaren bidez, pairatzen du zer den
horrelako harreman bat jasotzea, pertsonaiarekin bat
eginez. Esperientzia hori erabili nahi izan dugu,
ikusleak hausnarketa lan bat egitera bultzatzeko: Nik
egiten dut hori? Niri egiten didate hori? Lagun batek
oso antzekoa den harreman bat du? Azken finean,
ustezko itzaletan dagoen harreman toxiko baten
inguruan ikuslea pentsaraztera eraman nahi izan dugu.

AURKEZTUTAKO LANEAN PROTAGONISTA
KONTROL EGOERAZ OHARTZEN DA ETA AURRE
EGITEN DIO. BELDUR BARIK JARRERA
ADIERAZTEN DU INDARKERIA SEXISTAREN
AURREAN. NOLA DEFINITZEN DUZUE JARRERA
HORI?

ZEINTZUK DIRA EMATEN DIREN BESTELAKO
KONTROL EGOERAK ETA ZUEN USTEZ,
PASATZEN UZTEN DITUGUNAK, HARREMANAK
ULERTZEKO GURE MODUAGATIK?
Suposatzen dugu harreman bakoitzaren eskutik bikotea
ulertzeko modu desberdin bat dagoela. Baina egia da
bikote harremana ulertzeko moduak eragin izugarria
duela gauza bat edo beste onartzerako momentuan.
Iruditzen zaigu oso zaila dela harreman bat sortu
duzunetik aurrera, hasiera batean normalak ziren
egoerak, geroago anormal moduan irudikatzea.
Hamaika egoera egongo dira ustez legezkoak direnak
baina itzaletan zerbait ezkutatzen dutenak. Oro har,
uste dugu, errazago egiten zaigula besteen
harremanez hitz egitea, azken finean, kanpotik
begiratzen ditugulako. Hauek dira bururatzen zaizkigun
zenbait eredu, egunerokotasunean gertatzen direnak
eta normaltzat hartzen ditugunak:

Bikoteari "minik egiten ez dion" modu baten janztea
Parrandan ateratzerakoan soilik lagunen artean
ibiltzea, bikotea jeloskor jarri ez dadin.
Pertsona batek maite zaituelako pertsona hori
maite behar duzula sinestea
Oso gutxitan ikusten ditut nire lagunak, beti
mutilarekin egoten naizelako
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Kontrol egoera horri aurre egitea nabarmendu nahi
genuen gure lanean, guk Beldur Barik programa horrela
ulertzen baitugu. Gure lanean agertzen den moduan,
Beldur Barik Jarrera hitz hauekin definituko genuke:
burujabetasuna, autoestima, askatasuna eta pertsona
menderaezina.
Bikote bat osatzeko maila berdinean dauden bi
pertsona behar dira. Bestalde, maila desberdinean
dauden bi pertsonek osatzen badute bikote bat,
azkenean, batek bestea irensten du eta bikote izatetik,
pertsona bakarra izatera pasatzeko arriskua dago.

BUKATZEKO, MEZUREN BAT, HAU IRAKURRIKO
DUTEN NESKA-MUTILENTZAT?
Besteak tratatu zuk jaso nahi duzun tratu berdinarekin.
Biolentzia matxista ez da soilik emakumeen kontua,
gizarte osoari dagokion arazo bat da. Batu ditzagun
eskuak arazo larri honi aurre egiteko.
Eta amaitzeko, gozatzeko ahoa erabili, maitatzeko ahoa
erabili eta oihukatzeko ahoa erabili. Beti beti beti, salatu
behar dira egoera sexistak eta itzaletan dauden
portaera anormal horiek zabaldu behar dira guztiok
horien berri izan dezagun.

ERASORIK EZ,
ERANTZUNIK GABE

Maitasunaren inguruko bideoak
Diferencia entre fantasía y realidad
https://youtu.be/qZz2fjJPAik
Estereotipos en los cuentos infantiles
https://youtu.be/9l-kz5WxcVw
Frozen musical Princess- I don’t need a man
https://youtu.be/lAhM0tsGsBY
Drew Barrymore- No more happy endings
https://youtu.be/BM6cAlmCk3A
Grace and Frankie
https://youtu.be/zIDiIB8YHKc
La boda de Muriel
https://youtu.be/UEEnryvwQeA
Las insumisas- Sin tí liberada
https://youtu.be/6C5UmLchZeg

Serie Love
https://youtu.be/fv9znDHFnD0
Las XL-Maldito Walt Disney
https://youtu.be/XCVPXIV5g1A
Zerbeza eta patatak- Nola maitatu behar
dugu feministok?
https://youtu.be/gEEahCQWIvo
Ainara Santamaria-Politikoki ere landu
behar da maitasuna.
https://youtu.be/sksqxQFPtuA
Spot El amor no duele
https://youtu.be/g5JTceYIHRE
Simplemente no te quiere
https://youtu.be/ek5Dq3Pzro4

Si, me quiero
https://youtu.be/F2qGVjxYemw
Lo que tú quieras oir
https://youtu.be/12Z3J1uzd0Q
Lila-Chimo y la presión de grupo
https://youtu.be/yUFEHh0hkuk
El tornillo-El amor
https://youtu.be/BeEp8BcTBME
Las insumisas-Sobras
https://youtu.be/AywSlUl-7tA
Doble check
https://youtu.be/XjCUrU-9eIU

BESTE POST BATZUK:
querer no es poder
http://beldurbarik.org/eu/2014/11/querer-no-es-poder

Si el modelo de amor romántico no mola, ¿cuál
seguimos? Maitasun eredu berrien bila
http://beldurbarik.org/eu/2012/12/si-el-modelo-deamor-romantico-no-mola-%c2%bfcual-seguimosmaitasun-eredu-berrien-bila

¿Me trata bien? Tratu txarrak vs. tratu onak
http://beldurbarik.org/eu/2012/12/%c2%bfme-tratabien-tratu-txarrak-vs-tratu-onak

MAITASUN KONTUETAN ZURE BELDUR BARIK JARRERA
ZABALDU!
http://beldurbarik.org/eu/2016/09/maitasunkontuetan-zure-beldur-barik-jarrera-zabaldu

HORI HALA BAZAN... SARTU DEZAGUN BELDUR BARIK
JARRERA IPUINETAN!

Maitasun erromantiko abestien aurrean... MAITASUN HARREMAN BERRIAK ERAIKI BELDUR BARIK!
Beldur Barik Jarrera!
http://beldurbarik.org/eu/2015/09/maitasunhttp://beldurbarik.org/eu/2016/09/maitasunerromantiko-abestien-aurrean-beldur-barikjarrera

http://beldurbarik.org/eu/2016/09/no-more-happyendings

MAITASUNEAN SUFRIMENDUARI STOP

MAITASUN ERROMANTIKOAREN MITOAK
ABESTEARI UTZI NAHI?

http://beldurbarik.org/eu/2015/09/maitasuneansufrimenduari-stop

http://beldurbarik.org/eu/2015/09/maitasunerromantikoaren-mitoak-abesteari-utzi-nahi

NO ES AMOR, AUNQUE SE EMPEÑEN EN DECIR QUE SÍ...

MAITASUN ERROMANTIKOAK GORAGALEA
EMATEN DIZU?
http://beldurbarik.org/eu/2014/10/maitasunerromantikoak-goragalea-ematen-dizu

BERRIRO MAITASUNAREKIN BUELTAKA...
http://beldurbarik.org/eu/2016/09/berriromaitasunarekin-bueltaka

http://beldurbarik.org/eu/2016/09/hori-hala-bazan- MITO ERROMANTIKOAK DESMUNTATU OSTEAN...
sartu-dezagun-beldur-barik-jarrera-ipuinetan
ORAIN ZER?

No more happy endings

harreman-berriak-eraiki-beldur-barik

http://beldurbarik.org/eu/2015/09/mitoerromantikoak-desmuntatu-osteanorain-zer

http://beldurbarik.org/eu/2015/09/no-es-amoraunque-se-empenen-en-decir-que-si

Zeloak. ¿Son una prueba de amor?
http://beldurbarik.org/eu/2012/12/zeloak%c2%bfson-una-prueba-de-amor

FOREVER IN LOVE, LOVE, TO LOVE, WITH LOVE...
http://beldurbarik.org/eu/2015/09/forever-in-lovelove-to-love-with-love

ZU GABE... NEU NAIZ! OSORIK DAGOEN NEU BAT!
http://beldurbarik.org/eu/2015/09/zu-gabe-neunaiz-osorik-dagoen-neu-bat

LOVE FOR EVER??
http://beldurbarik.org/eu/2014/10/love-for-ever

Beldur Barik Jarrera BB bideoak
Beldur Barik 2015
https://youtu.be/9SKgL1nvM8s
Ez da txiste bat
https://vimeo.com/52424958
Guapa
https://vimeo.com/52568118

Hau, ez da bakarrik jolas bat
https://youtu.be/yk1yp2zy5g0
Sin ti, soy yo
https://youtu.be/zFMvNl32mis
Sin medias laranjas
https://youtu.be/B7dHnKShaPc
No siempre es amor
https://youtu.be/UHRTMVxXX7I

Dzingora
https://youtu.be/0KcB9aFM1Uk
Lehen urratsa
https://youtu.be/X5IS7WltuU8
romántico es antiamor
https://youtu.be/uHdPI-iwK24

MAITASUNA BOLETINA
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