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GARAI BATEAN bizikletak ziren udarako. Film
baten titulu guti-aski ederra. Alimaleko ergelke-
ria, hutsean huts hartuz gero. 

Garai batean bizikletak ziren udarako. Baina
uda eta negu, jai eta aste ibiltzen ginen hankar-
teko panderoaren gainean. Oraintxe ibiltzen

garen bezala.
Garai batean bizikletak ziren uda-

rako. Orain liburuak. Omen. Baina,
nola bizikletan, uda eta negu, jai eta
aste gabiltza liburuetan. Gozagarri
zaizkigu. Eta hortik jan-edan deza-
zuen da gonbita. Frantzizko Laphi-
tzen Bi saindu heskualdunen bizia-k
usteko ez genituen perlak ditu orri
batean bai, hurrengoan ere bai. Jean
Baptiste Constantinen Haritchabalet
Don Juan eta bere adixkidiak ez da
kamutsa. Fermin Irigaray Larrekoren
Nafarroatik tentagarri zaigu beti. 

Hala ere, “salduenen” –omen–
zerrendak agintzen du beti. Liburu
berriak. Ohiko bide eta formatueta-
rik eskapatzen ez direnak. Fabrika
zatarraren historiak ez du balio.
Omen. Eta hala ere, hor da, zata-
rrean eder, Koldo Izagirreren Voz y

vida obrera Luzuriaga hogeita bost lekukotasun, idaz-
lek egin lezakeen lanik osoenetakoa. 

Nork bere liburu-bidea egiteak asko balio
du. Ezerk ez du horrek hainbeste balio, zerren-
dak bazterrera bota eta nork bere bide propioa
egitea, gogo onez leituko duen liburua hartzea. 

Har lezake berri ez den liburu beti berria eta
urteurrenarekin batera, Obabakoak hartara jo,
baina honako edizio berrituan, Marta Cardena-
sen ilustrazioak dituen honetara. Har lezake
Anjel Lertxundiren Paper-festa, Karmele Jaioren
Ez naiz ni, Mikel Tabernaren Alkasoroko benta,
Iñaki Segurolaren Arrazoia ez dago edukitzerik,
Garazi Goiaren Txartel bat (des)herrira, Ainara
Gorostizuren Aldamenekoak, Karlos Linazaso-
roren Versus, Jose Enrike Urrutia Capeauren
Weylerren itzala…

Irakurleak hobe luke liburudendara, bibliote-
kara, etxeko apaletara jo… berak nahi lukeena
hartu, bere buruari ordubete opa, eta leitu.

Lehenago, antzokietan ohi denez, sakelakoa
amatatu. Liburua piztu eta telefonoa itzali. Uda
eta negu, jai eta aste. n
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LITERATURA

ESTATUAK eraikitzen hasi ziren garaian kokatzen gaitu
saio honek, Erdi Aroan. Estatu haietatik landa bazeu-
den ere herriak. Gurean Batzarra zen gobernatzeko
modua. Europan herriek erregearen armada behar
zuten, subiranotasuna gordeko bazuten. 

Nafarroako Erresuma hizpide: erregea espanturik
gabe sartu zen Batzarrean, alta, herri-batzarrak ez zuen
gehiago erabaki harrez gero.   

XI. mendera arte herritarrek bazuten herri batzarre-
tan parte-hartzea. XII. mendean jada jauntxoek besterik
ez. Hiriak sortzen hasi ziren. Erresumaren babespeko
jauntxoek herri batzarrak barreiatu zituzten, Nafarroan
ez, artean. Gazteluko monarkiak euskal herri handietan
kontzeju itxiak ezarri zituen. XVIII. mendean bere eragi-
na txikia bazen ere estatua nagusitzen hasi zen. Kontzeju
“ireki”en ahalmenak murriztu ahala udalak indartuz joan
ziren kontrol batzar legez. Estatuaren burokrazia sendo-
tu zen. Ondorioa: jendeon arazoak estatua konpontzen
hasten da, herriarekiko hurbilekoa den auzotarra hirita-
rra bilakatzen doa. Herria kolokan izatera pasa zen.  

Sastren hitzetan botoaren araberako eredua da egun-
go demokrazia. Alta, erabakiak politikoek hartuak dira
aldez aurretik. Agintariek ez dute zuzentzen, estatuaren
zerbitzariek baizik. Zuzeneko demokraziaren funtsa
gauzatzeko herritarren batzarra beharko lirateke. 

Horrela segitzen du: “1512an –diote estatuzaleek–
Espainiak Nafarroa, gure estatua, konkistatu zuen.
Estatu hori berreskuratzera goaz”. Haatik, Nafarroako
Erresuma sortu baino lehen, euskal herriak  herri
batzarrek gobernatu zituzten.  

Batzarra, urra baledi ataleko egilearen zenbait
aburu: batzarrak komuna zaintzen du, herri-arima ale-
gia. Batzarrak auzolanak konbokatzen ditu. Sastreren
gusturako, auzolanak baino, auzo-arteak du garrantzia.
Batzarrak, elkarrenganako begiruneaz gain, denbora
behar du. Hots, komun denak debatea behar du. 

XXI. mendearen atarian eratu zen Udalbiltza. Kul-
tura politiko horretan ikusten du Sastrek batzar subira-
noa. Udalbiltza (bir)eraikitzen ari direnentzat saio
gomendagarria da berea. Bere urratsetan sakontzea
gomendatzen diot orori. Era labur samurrean emanda-
ko urrats-saioa da. Premisa bat azkenik: gure mun-
duan, gauza komuna pentsatzeko, kapitalismotik eta
estatutik at jarri behar dugu gure burua. n
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