
hau ez badugu ureztatzen, gure

gizatasuna bera galtzen dugu, eta

kontsumitzaile hutsak bilakatzen

gara. Jan, edan, eta kaka egiteko

artalde bat.

Euskal lurraldeetan, hautes-

kundeen sasoia dator berriz ere.

Iparraldeko herriak, euskal auto-

nomia, Espainiako estatuan di-

ren erabaki guneetako hauta-

gaiak jokoan dira. Programak bi-

dean dira. Baina aurrekoetan

bezala, kultura agertzen bada ze-

harka, kontzeptu hutsetan eta

kontsumokoetan azalduko da,

apaizeriaz josita: ongi izatea, el-

karbizitza, aisialdia...

Gure artea ez da egina «ongi»

pasatzeko. Ez da as-

tebururako plan

bat. Gure artea bizi-

rauteko giltza da.

Euskal jendartea ez

da euskaraz min-

tzatuko behartua

delako. Euskal jen-

dartea euskaraz

mintzatuko da eus-

karaz haserretu, maitemindu,

kezkatu, poztu edo mundua pen-

tsatzeko aukera baldin badu. Eta

hau ez da behartzen, hau eskain-

tzen da. Arteak modeloak eskain-

tzen ditu apasionatzeko eta pen-

tsatzeko. Estatu Batuek ongi uler-

tua dute soft powerdelakoa, eta

aspaldian zinemako ekoizle in-

dartsuena Estatu Batuetako ar-

mada da. Artearekiko maitasu-

A
gorrilean, hil

zen Maite,

Aitzen ama.

Emakume

euskalduna,

Iparraldean

errefuxiatua, euskaraz bizi,

amestu eta eraiki zena. Okinde-

gian, alkate frantsesarekin, nire-

kin eta edozeinekin euskaraz ari

zena. Nire nerabezaroaz gogoratu

naiz, larunbat arratsaldeko ma-

nifan gas negargarrien mina pai-

ratu ondoren, tortila bat egin zi-

gun, hartaz indarberritzeko. Go-

goratu naiz bere begiradaz eskai-

leran, manifara berriz gindoaze-

la. Metro eta erdiko emakume

duin bat. Bere ehorz-

ketan ere berea lortu

zuena. Elizan, joaldu-

nek, gaiteroek, txala-

partariek, dantza-

riek... beren lekua

izan zuten. Txominek

aurreskua dantzatu

zuenean, emozioa za-

baldu zen elizan.

Emakume puska bat agurtu ge-

nuen. Aurreskuak bere funtzioa

bete zuen. Minduta, baina ongi

egin izanaren sentimenduarekin

atera ginen ehorzketatik. Doi bat

harro. Komunitatean, gure kul-

turak minaz askatzeko duen tres-

neriari esker, gure heroi ikusezin

bat agurtzeko moldea aurkitu ge-

nuen.

Hamabost egun ez ziren pasatu

eta G7a kari, Ezpeletan, «Dama»

famatu taldearen aurrean, au-

rreskua dantzatu zen. Ezpeletako

piperra, Agur Jauna, gasna, ur-

daiazpikoa, eta aurreskua. Sabe-

leko mina. Ez dut auzitan ezar-

tzen norberak prostituziorako

duen beharra edo hautua. Hau

norberak erabakitzen du. Bere

gorputzarekin edo bere intimita-

tearekin bakoitzak egiten duenak

niri bost. Baina hau ez da norba-

nakoarena. Dantza edo abesti

hau euskal komunitatearena da.

Egun horretan, nire lagunaren

amaren gorputza zangopilatua

izan zen. 

Gure artea, gure komunitatea-

ren existentzia beraren bermea

da. Antzezlan bat gure hizkun-

tzan ikusten dugunean, edo film

bat, Euskal Herri txiki bat gara.

Askeak eta batuak. Gure komu-

nitatea irriz ari da, edo negarrez,

harritzen da, bizi da. Gure irudi-

mena aberasten dugu. Komuni-

tatea osatzen eta ureztatzen

dugu. Hau ez badugu babesten,

Aitzen ama

nagatik hartzen den erabakia da

hau, edo eragiteko interesagatik?

Zertarako gure herrian ezin dugu

eskaini euskal komunitateak me-

rezi duen artea eta kultura? Poli-

tika programak eraikitzen dituz-

ten adituentzat agian ez gara aski

duinak, eta, horren ondorioz,

funtsezko eskubide hau debeka-

tua izatea arazo bat ez dela uste

dute? Noiz eta zertarako utzi zen

gotorleku hau bazterrean? Edo

zer, utzikeria da nagusi? Inkultu-

ra? Zeren funtsean, abertzalea

izatea hau da: herria maitatzea

eta ureztatzea. Zerk definitzen

gaitu ez bada gure hizkuntzak,

eta ondorioz gure arteak? Biluzik

gara, bakar-bakarrik borroka-

tzen gara, eta eragile sozio politi-

koek beste norabait begiratzen

dute. Eta euskaldunek ez dute

euskaraz mintzatzeko eta bizitze-

ko aukera seriosik. 

Euskal Herria existitzen ez de-

nez, ez du historiarik. Kontakizu-

naren borroka hasi da, nahiz eta

ez den benetan borrokarik. Gure

lurraldeak ez dio eskaini kontaki-

zun kontrastatuaren aukera bere

biztanleriari. Serieak ateratzen

dira Estatu Batuetako diruarekin,

edo espainiar estatuak sustenga-

turik, eta, ondorioz, haiek errai-

ten digute zer pentsatu eta senti-

tu behar dugun. Guk film bat ate-

ratzen dugu urtean, eta honi lo-

raldia deitzera ausartzen dira ba-

tzuk. Barkamen eske gabiltza,

ikusezin, itsu eta elkor gure he-

rriari. Artistek berek onartzen

duten egoera tamalgarri bat.

Gaiak atera behar dira, eta urra-

dura eragin, gizartean berriz josi

ahal izateko. Familiek bizi izan
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dituzten traumak gizarteratu, el-

karrekin, euskal komunitate gisa

bakoitzak merezi duen babesa

eskaini ahal izateko. Hautua hau

da: ama agurtu, edo geratzen zai-

gun ondasun bakarra saldu. 
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Ez da astebururako
plan bat. Gure artea
bizirauteko giltza da.

Euskal jendartea 
ez da euskaraz

mintzatuko
behartua delako.
Euskal jendartea

euskaraz
mintzatuko da

euskaraz haserretu,
maitemindu,

kezkatu, poztu edo
mundua pentsatzeko

aukera badu. Eta
hau ez da behartzen,
hau eskaintzen da


