
Zone À Défendre

niak maiz eskatzen dit “teknologia”-n egune-
ratuago egoteko: Iphone-aren azken ber-
tsioa erosita beharko nuke eta auto berria, 

bigarren eskuko ia 350 mila kilometro dituen 
horren ordez!
 Neuk erabakitzen dut, ordea, eta mugikorra 
2.0 izanagatik eta modelo zaharrena, balio didala 
erabaki dut. Gauza bera autoarekin, eskua hartua 
diot eta ezagutzen ditut bere zirrikitu gehienak, 
akatsik ohikoenak, eta abar. Teknologia gure au-
rretik joatea aspalditxo onartu nuen, baina egu-
nero erabili behar izaten dudan teknologia, ahal 
badut, ezagutu eta menperatu nahi dut. Aurretik 
joatea bat da eta aurrean hartuta berak nahi gi-
sara eramatea bestea. Behin gure auzo herriko 
batek, garai hartarako oso aurreratua zen erloju 
digital bat erosi zion saharar bati eta, haserre 
bizian hau bota zigun koadrilan: “Hala esan zidan 
[saharar saltzaileak]: ‘honekin dutxatu ere egin 
zaitezke!’. Ba, dituen botoi denak behin eta berriz 
sakatu arren, ez du ur tantarik ere botatzen! Ka-
broia halakoa, harrapatzen dudanean…”. 
 Niak “osasun” alorrean izugarri estutzen nau, 
inon diren birus eta bakterietatik isolatuta, er-
lojuaren eta pastillen mende; medikuak, lagun 
minenak zer aginduko; ezagun piloak, bakoitzak 
bere sendagile hoberena bisita dezadan edo mi-
rarien pareko tratamenduak egiten has nadin… 
 Neuk, berriz, aholku denak intentzio hoberenez 
eginak direla pentsatuz, errespetu osoz entzun 

eta sendagileen helbideak eta txartelak patrika-
ratuz eskertu eta pentsatu ohi dut, beste gabe di-
rua dugulako, kontsulta horiek denak bisitatzea 
eta diagnosia entzunik hainbeste tratamendu 
egiten saiatzea, ez litzatekela justua izango. Bu-
rutik jota bukatzeko arrisku galanta! Eta aseguru 
on horietakoa badaukazu, gainera, bizirik baino 
hilda ia-ia gehiago balio duzula otuko balitzaizu…
Horiek horrela, entzun beharko diozu betikoa eta 
betirakoa dirudien, mahaspasa bezain ximel bizi 
guztian ezagutu duzun amonari “hemen norbera 
da bere buruaren medikurik onena”.
 Niak “denbora” niretzat hartzeko eskatzen dit 
besteentzat hainbeste aritu gabe!
 Baina neuk badakit ez dudala denbora bat ni-
retzat eta beste bat besteentzat. Denbora bakarra 
baita. Beraz, besteentzat sortzen eta lortzen ari 
naizen denboran, ni neu ere elikatzen naiz, bes-
teak hobetzen ikusteak ni neu hobeto sentiaraz-
ten bainau! 
 Zenbat eta ni neuago eta neu niago, orduan eta 
geuago sentitzen ditut ingurua eta ingurukoak. 
Gutik ikusi, sentitu, bizi nahi dut nia ere, ahal du-
dan neurrian eta onartzen zaidan mailan. Horrela 
entrenatu naiz/naute! 
 Denbora faltarik ere ez dut izango, gainera, 
egungo euskaldun berrienei esker. Hau mauka! 
Gu denbora pasa ibiltzen ginen zereginik ez eta, 
hauek denbora egiten aritzen dira. Eskerrak! Ba-
dut denbora zernahitarako! n
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notre-Dame-des-Landes herrian, Nantesko 
aireportutik hogei kilometrora, beste aire-
portu bat eraikitzeko proiektua diseinatu 

zen 60ko hamarkadan. Aurkari ugari izan ditu 
asmoak orduz geroz –ez zen alferrik pasa 68ko 
maiatza laborari-lur haietatik–. Berrogei urte 
pasatxoko borrokaldiaren ondoren, bestelako 
bideak agortuta, lurrak okupatzea erabaki zuten 
zenbait ekintzailek orain dela hamar urte. Labo-
rantza eremuak berrartu, bizikidetza eredu bat 
eraiki, lan egin, iraun.
 2012an prefekturak kanporatze agindua eman 
zuenean ehun bat lagun bizi ziren bertan. Ez 
harrokeria gutxiz, Zesar izena jarri zitzaion ga-

liarren lurretan egingo zen operazioari. Alabai-
na, egun bakarreko kontua behar zuenak asteak 
iraun zituen. Bertako eta inguruko laborariak an-
tolatu ziren. Ehunka pertsona hurbildu oihal-e-
txeak hartu eta bertan instalatzera. Barrikadek 
eutsi zieten gas negar-eragileei eta hortik gora-
koei. Eta poliziak amore eman behar izan zuen. 
 Urtarril honetan jakinarazi zuen Macronek 
aireportuaren proiektuak ez zuela zentzurik eta 
bertan behera utziko zutela. Ez zakurrak zahia 
jan, ez oiloei utzi, ordea. Idazten ari naizen unean 
bi mila eta bostehun polizia ari dira ZADen, ge-
rra-gurdi blindatu eta guzti, beraiek ere ez jakin 
zertan. n
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