
ARGIA | 2017/03/26 19

EUSKARA | ERREPRESIOA IRITZIAK

Bakerik ez dugu

Lagun batek horrelaxe esan zidan behin: “Nire 
amonak, erdaraz, isilik egoten besterik ez 
zekien”. Esaldia buru barruan dantzan geratu 

zitzaidan, luzaroan. Itxura batean, sinplea bezain 
argia da perpausa: lagun horren amona euskal-
dun hutsa zen, elebakarra, eta ez zekien erdaraz 
hitz egiten. Pixka batean pentsatzen jarriz gero, 
ordea, berez diotena baino gehiago adierazten 
dute hitz horiek, esangura sakonagoak topa die-
zazkiokegu, ageriko esanahiaren azpiko azpildu-
rak.  
 Adibidez, esaldiak, hizkuntzen ezagupenaz 
harago, botere-harreman bat adierazten du. 
Gaztelaniadun bat, inork espainolez ez dakien 
leku batera baldin badoa, ez da isilik eta lotsatuta 
geratuko; ez behintzat euskaldunen artean; erra-
zago da ozen hitz egiten imajinatzea, bolumena 
igota halako batean miraria gertatu eta norbaitek 
ulertuko duelakoan. Euskaldun gizajo bat trantze 
horretan imajinatzeko, ordea, ez da irudimen 
handirik behar, nahikoa da memoria historiko 
apurra: medikuarenean, edozein leihatilaren 
aurrean, parean aginte-makilatxoren bat daukan 
edonor tokatuta: dela guardia zibila, dela Iber-
drolako teknikaria, dela kazetari alkatxofaduna. 
Eta amona beti isilik, badaezpada ere.
 Pentsatzen segituta, generoen arteko hierar-
kia ere salatzen du esaldiak. Hau da, amonaz ari 
gara, ez aitonaz. Emakumea errazago isildu dute 

beti. Badaki berak ez duela botererik, larderiarik, 
eskumenik. Isilik egotea tokatzen zaiola. Bazte-
rrean, molestatuko ez duen lekuan. Lotsarazita, 
sarri.
 Azken asteetako adierazpen eta gertakariek 
nire lagunaren amona oroitarazi didate, beste 
behin. Adibidez, amona horrek, bere etxe aurreko 
ataria zoragarri garbituta ere, ez luke balioko he-
rriko kaleak eskobatzeko. Zeren barrendero iza-
teko EGA eskatzea gehiegizkoa omen baita (inon 
inori eskatu ote diote ba halakorik?), baina, esan 
gabe esaten ari zaizkigu, gaztelaniaz jakitea aldiz 
ezinbestekoa da eta izango. Zeren gure agintari 
abertzale eskuzabalek euskaraz atendituko gai-
tuen norbait jarri nahi dute leihatila gehienetan, 
indigena elebakar gizajorik ia geratzen ez den 
arren, euskaltzale fanatiko egoskorrak gehie-
gi ez sumintzeko, goxoki bat ematen zaion ume 
petralaren gisan, baina, ondorioztatu behar dugu, 
administrazioak erdaraz funtzionatzen jarraituko 
du, sekulorum sekulotan, gizarteak bezalaxe.
 Nire lagunaren amonari espainolei buruzko 
iritzia eskatu baliote, seguru nago ez zukeela hitz 
txarrik esango. Azken batean, haiek dira daukate-
nak, dakitenak, dezaketenak. Hark, erdaraz, isilik 
egoten besterik ez zekien. Guri, berriz (erdaraz 
jakin bai baina beste hizkuntza batean egiten 
tematzen garenoi), argi esan zaigu: euskaraz ere, 
zenbait gairi buruz, hobe duzue isilik egon. n
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Larunbat eguzkitsuetan, jendea alde zaharre-
ra joaten da erosketaren bat egin eta pote 
bat hartzera, haurrek bazterrak nahasten 

dituzten bitartean. Pasa den martxoaren 11n, 
Iruñean, herri mugimenduak jasotzen duen 
errepresioaren aurkako manifestarien eta Es-
painiako poliziaren arteko istiluek bezeroen 
eta auzokideen egunerokotasunaren armonia 
aztoratu zuten. 
 Ahots ugarik gaitzetsi dute manifestarien jo-
kaera. Ez dira horrela ibiltzeko garaiak. Bizikide-
tza baketsurako garaia da orain.
 Larunbat eguzkitsuetan, gehiengoa, garagardo 
bati helduta, ez da zapaldua sentitzen, ez langile 

desjabetu, ez emakume eta ez beste ezer. Eta ez 
du kaleetan biolentziarik ikusi nahi. Baina ba-
kerik ez dugu. Gudan murgilduta gaude, kapita-
lismoak bizitzari berari deklaratu baitzion guda 
jaio zen egunetik.
 Egun hartan, Iruñean, bakerik ez dagoela iku-
sarazi zuten gazteek, eta nik ez dut uste hori egin 
ez dezaten exijitzea zilegi denik. 
 Sistema eraldatzeko antolatzen direnek beha-
rrez egiten dute talka sistemarekin, beharrez 
egiten dute topo errepresioarekin bere forma 
guztietan, sistemaren funtsa den biolentziarekin. 
Haiei guztiei, Errenteriako hiru gazteei, elkarta-
suna. n
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