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Bartzelona: “No en el meu nom” 

Botila erdi betea edo erdi hutsik dagoela esa-
ten dugunean, ikuslearen sentsazio, irudi, 
ilusio edota helburuen araberakoa izan ohi 

da erantzuna. Esaterako, Gernika-Lumon So-
ziolinguistika Klusterrak egin duen kale neur-
ketaren emaitzen harira (2016koa), egongo da 
balorazio positiboa egingo duenik, aztertutako 
jendartearen (5.491 lagun) %50ak euskaraz egi-
ten duela ikusitakoan. %50etik gora erdaraz egi-
ten dela ikusi duenak zapuztuta izango du gogoa, 
atzera begira jarrita, zazpi puntu beherantz egin 
duelako erabilerak azken hamar urteotan. 
 Hortaz, Gernika-Lumon euskaraz hitz egiten dela 
ikusten duenarentzat datu ezin baikorragoa izango 
da, gure hizkuntzak bizirik jarraitzen duelako herri-
tarren ahoan; baina oso negatiboa, azken hamasei 
urteotan erabileraren gorakadak etena ez ezik, 
beheranzko joera kezkagarria hartu duelako erabi-
lerak gure herrian, eta agonia luze baten ezaugarri 
izan daitekeelako aldapa beherako etengabe hori.
 Euskarak langabezia ezagutu zuen berrogei 
urte luzez eta behin lana lortuta, krisia amaituta 
zegoelakoan, lanpostuaren balorazio positiboa 
egitea zegokigun, harik eta beste krisi mota baten 
zartakoak berriro euskara kolokan jarri duen arte. 
Garrantzitsua lana izatea da, baiki, eta hau bezain 
inportantea lan iraunkor eta duina izatea. Gure 
asmoa ez da mailari eustea, gorago egitea baino.
 Arestian esana hartuko dugu oinarritzat.   

 Euskadiko Autonomia Erkidegoa baino helburu 
ez duenari ez dio inoiz lipotimia ideologikorik 
emango independentzia lortzen ez bada. Baina, 
bestalde, Euskal Herri subiranoa amets duena 
negarrak eragindako muki dariola ibiliko da baz-
terretan helburua Everesten jarri duelako eta ez 
Oiz mendi-parke eolikoan. Zaputzak harrapatzen 
zaitu zure nahia betetzen ez dela ikusten duzu-
nean eta jakin badakizunean, gainera, betega-
rri den xedea dela helburu hori. Ez dut esango 
konformista izatea deitoragarria denik, izateko 
mota bat baino ez delako. Eta nor gara gu esateko 
zelakoa izan behar den urlia edo sandia.
 Ahalegintzea dela diote norberaren buruarekin 
asebete sentitzeko modu bat. Deus egin barik ez 
duzu inoiz ezer lortuko, baina ahalegintzen baza-
ra, diote teoria honen zaleek, bestelako zentzua 
emango diozu zeure bizitzari, nahiz eta ahalegi-
nean burua hormaren kontra jo.
 Hasitakoa bukatu egin behar den teoriarekin nago 
ni adosago baina, ahalegintzea helburura iristeko 
taktika edo estrategia baino ez dela uste baitut.  
 Eta gurean bidea ez da helburu izan behar. 
 Zoritxarrez, hasitakoa bukatu ezinda bagabil-
tza eta hortik dator frustrazioa eta nahigabea, 
gorantz barik, beherantz gatozelako eta ahalegin-
du ahalegintzen garen arren, helburua gero eta 
urrunago dakusagulako, euskarari dagokionez, 
behintzat. n
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Freddy Mercury eta Montserrat Caballé irudi-
katu ditut abuztuaren 17ko gauaren minean, 
Rambla gainetan eta Cambrilsko itsasertzean, 

No tinc por bi bozetan kantatzen. Mina hazi zait 
bihotzaren sakonean: masa hilketen zerrenda 
emendatzen ari da, Parisko Charlie Hebdo-ren 
kontrako sarraskiaz geroztik. Noski, badakit, mun-
duan barna, erailketa zakar askoz gehiago badela, 
baina bakoitzak bereak ditu negarreztatzen, baka-
rraren doluak guztiena ordezkatzen ahal duelako. 
  Jihadistak hain gazteak izateak halaber gogoa 
inarrosten dit: atentatu itsuen egileak adin ho-
tzekoak dira eta ordenu emaileak, beti bezala, 
gizon zohituagoak, Liburu Sainduei erranaraz-

ten dioten horretan bertan ez dutela beraiek 
ere sinesten. Paradisua erdiesteko ideologikoki 
apailatzen dituzte odol beroko mutikoak, juduak 
eta apalesgarriki kouffar izendaturiko infidelak 
gauza bilakaturik, haien kontra ekin dezaten 
urrikirik gabe. Ez du balio luzatzeak: terroris-
moaren mekanismoak ezagutzen ditugu.
 Beldurra, ezberdinarenganako mespretxua eta 
sistemaren biktimak direlako sentimendua txer-
tatzen zaie zainetan. Testu erlijiosoaren idola-
triak eramaten ditu fundamentalismora. Islamak 
ez du errurik ordea, baizik eta islama hilketa 
tresna gisa moldatzen duten horiek.
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