
damutu naiz milatan baina han gel-
ditu zen hanka, sartuta. Eskulto-
reak obra ezarri nahi zuen Santa 

Klaran, ezkerretara Chillida, eskuine-
tara Oteiza eta erdian berea, arraun-
lariaren omenez. Berez eskultura den 
Santa Klararen gainean beste eskultura 
bat. Ez nuen ezetz borobila, zegokion 
bezala, esateko kemenik izan, dirurik 
eza jarri nion aitzakia. Arerio politikoek 
berehalakoan harrapatu ninduten, ez 
zintzo jokatuz baina. Eskultura jartzea-
ren alde agertu ziren guztiak, hemendik 
Fisterrara bitarteko estropalari talde 
guztiak eta Alde Zaharreko soziedade, 
elizak ez dakit, guztiak. Zein ez? Kaja de 
ahorrosa, aldundia eta kristo. Bakarra 
nintzen, hala zioten, arraunlariei ome-
nik egin nahi ez niena, haien garran-
tziaren oroimenaren aztarnarik nahi ez 
nuena, proskrito madarikatua.
 Futbolekoak dira besteak, Anoetako 
atarian dauden bi horiena. Bata “kirol 
indarkeriarik ezaren aldeko sinbolo 
gisa Donostiako hiriari” opari eginda-
koa, gaur Aitor Zabaletaren omenezko-
tzat hartzen dena, Partidu Popularreko 
kirol zinegotziak, kotxea bazterrean 
aparkatzen duenak bezala, inori ezer 
esan gabe ezarri zuen. Ez zen nire ardu-
ra eta isildu egin nintzen. Isildu nintzen 
bezala Alberto Ormaetxearen edo Rea-

lak irabazitako txapelketen oroimenez-
koaren kasuan. Inolako eztabaidarako 
aukerarik gabe orduan ere eta, Kutxak, 
gure kultur gidari gorenak diruz lagun-
dua. A zer-nolako bi zuldar hiriaren 

azaletan. Intentzio onenekoak izango 
dira pieza biak, baina bai arbitrarioak 
eta itsusiak. Artistei aukera berdintasu-
na eskaini izan bazitzaien, oroimenek 
askoz hobera egingo zuketen luzez, 
hiriaren eta guztion mesederako.
 Baionan Roland Barthes parkean, 
auskalo non eta zertan buka dezakeen, 
ezarri diguten Arbolaren Egia-k eragin 
dizkit aurreko oroitza eta burutazioak. 
Asmo on deklaratuko lana da, Koldo-
bika Jauregiren aldetik eta Baionako 
udal ordezkaritza politikoaren aldetik. 
Bakea, bizikidetza, adiskidetzea, bio-
lentziaren amaiera eta behin betirako 
ukazioa. Ez dute ulertu zenbaitzuei me-
tafora mingarria gertatu izana. Zail egin 
zaie ulertzea zergatik ez zaien ekimena 
onartu.
 Asmo herritar legez, proposamena, 
gutxi asko, batzuena bakarrik izan or-
dez guztiona izateko, eztabaida publiko 
bat eragin balitz, proposamena eta ko-
kapena erabakitzeko, lehiaketa publiko 
bat egon balitz aukera berdintasunean 
artista aukeratu ahal izateko, eta asmo 
onak baino prozedura zuzen eta jus-
tu baten aukera egin izan balitz, izan 
zitekeen eskultura ezarri dena baino 
askoz itsusiagoa. Baina inoiz izango ez 
litzatekeena da gure praktika okerren 
metafora. Eta dena. n
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