
IRITZIAREN LEIHOA

GERO ETA HURBILAGO dugu euskaldunon
kontakizun adostua. Hala berretsi didate
unibertsitatean ari diren lehen mailako ikas-
leek. Izan ere, ikasgelan gertatzen denaren
inguruko ikuspegi bertsua dutela adierazi
dute, eta jakina denez, ikasgela beti da jen-
dartean dagoenaren ispilu, Haur Hezkun-
tzatik hasi eta unibertsitatean buka.

Diferentziatik mintzo dira geroko irakas-
le izanen diren ikasleok, elkarren arteko
ezberdintasun kontzientetik. Guztiek auke-
ratu dute irakasle ikasketak euskaraz egitea,
nahiz eta gero taldearen barnean bi talde
suertatu, euren artean harremanak izateko

hizkuntza dela eta: batzuek euskaraz zirika-
tzen dute elkar; bestetzuek, berriz, gaztela-
niaz. Banioen arestian: ikasgela beti da
gizartearen isla. EHU ez da salbuespena, ez
eta hezitzaile izateko titulazioak ere. 

Batzuek eta bestetzuek kontatutakoaren
arabera, apenas duten erlaziorik. Urtarrila
hemen da eta beste blokeko (sic) jendea-
ren izenak arrotzak zaizkie oraindik. Ize-
nak eta, areago, izanak. Apenas
dagoen zubirik elkarbizitzan. 

Euskal Erdia osatzen dugula
adostu dugu denon artean.
Aho batez, kasik. n

PROKRASTINATZAILE amorratu honek izan deza-
keen txarrena lerro hauek idazteko denbora luzea
izatea da. Orri zuria niri begira geratzen da. Hasie-
ran pozik, zerk beteko duen galdezka; gero aspertu-
ta, zertaz idatziko dudan erabakitzeko munduari so
egiten diodan bitartean. Ardura handia da, horren-
beste dira gaiak, horrenbeste esan
beharrekoak. Tira, denbora sobe-
ran dut eta enkargu-egunetik entre-
ga-egunera dagoen tarte luzeak
gaurkotasunaren kontra joka ez
dezan, prokrastinatzen jarraitu dut.
Orrialdea, erabat gogaituta, zurbil-
tzen hasi da.

Betiko gai unibertsalez eta aten-
poralez idaztea denborari iseka egi-
teko modua izan liteke. Eta epea
bete baino lehen egongo litzateke
folioa pozik. Baina ez! Hobe hori
eguneko gertaera bati lotzen
bazaio. Eta egunen joan-etorriak
ekarri du gairik. Melillako hesien
ezaugarri teknikoak, Fagorren itxierarenak, Interne-
teko espioitza, Segurtasunaren lege berria, Mandela-
ren heriotza eta hurrengo egunetako hitz zurien
uholdea. Sortu da, bai, albisterik. Hala ere, agian,
apur bat gehiago itxaroten badut, sortuko da azken
unekoagoa den gairik.

Gainera, ARGIAk ez dit inolako argibiderik eta
jarraibiderik ematen. Nahi dudana eta nahi dudanaz.

Eta erabateko askatasun honek kikildu, elbarritu, egi-
ten nau. Errazagoa zen eskolan udaberriari buruzko
idazlana egitea agintzen zigutenean. Edo beranduago,
“aurkezpena-korapiloa-amaiera” zituen ipuina. Edo
”sarrera-hipotesiak-metodologia-emaitzak-ondorio-
ak” zituen tesia. Lerro hauek idazteko inolako agin-

durik ez jasotzeak aukera guztiak
uzten ditu zabalik.  Folio zuriaren
amildegia.

Azken-azken unekoaren bila Twi-
tterrera jo dut. Amildegian behera
eta behera. Nola erabaki dena posi-
ble denean? Nola bereiztu oihan
horretan zein den nire jakin-mina
aseko duen txioa? Maizen aipatzen
den gaia? Gehien bertxiotzen dena?
Entropiaren teoriak kontrakoa dio:
gutxien agertzen dena da informa-
zio gehien ematen duena. Eta entro-
piari buruz idazteko erabakia har-
tzekotan nengoela, gai-jartzaileak
hartu du hitza: “Katalunia estatu

bat izatea nahi duzu? Katalunia estatu independente
izatea nahi duzu?”. Erroldan ez zegoen arren, lehen
erantzuna Europako Kontseiluko presidentea den
Herman van Rompuyk eman du. Agerral-
di berean Espainiako Gobernuak argi utzi
du galderak ez dituela edozeinek egiten,
berak izendatutako kazetariek baizik.

Prokrastinazioaren aurka, zirt edo zart. n

Galderarik?

Rosa Maria Martin Sabaris
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Euskal Erdia

Azken-azken
unekoaren bila
Twitterrera jo dut.
Amildegian behera
eta behera. Nola
erabaki dena posible
denean? Nola
bereiztu oihan
horretan zein den
nire jakin-mina
aseko duen txioa?  
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