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Euskadi Irratian entzunda: “Jose Igna-
zio Ansorena zenaren obra bat joko 
dute…”.  Arraioa, bizirik nengoelakoan. 

Askoren uste faltsu bera neuk ere. Ez, 
baina, osaba Jose Luis zendu berriarekin 
nahastu ninduten. Ohorea niretzat osaba-
ren pare jartzea, heriotzan izan arren. Ho-
rretan ere miresgarri izan baitzen.

Isidro aitak, etxeko besteei bezala, 
Jose Luisi obra koskorra eskaini zion, 
Semetxoaren poza. Jolas xumea asmatua 
zuen haurrentzat: bera aulkian eserita, 
izterren gainean umetxoa jarri eta gora 
eta behera ibiltzen gintuen tturrukut-
tuttuku… kantatu bitartean. Familiako 
txikienoi barre algarak eginarazten ziz-
kigun doinua erabili zuen osabari de-
dikatu zion piezan. Poz hori Jose Luisi 
betirako itsatsi zitzaion. Hainbeste non 
erregalatzeko ere ugaria izan duen. 

Hil denean, laurogeita hamaika urtez 
(egun baten faltan), hedabideetan eten-
gabe goraipatu dute, nolako antolamen-
duak sortu zituen, nola ahalegindu zen 
euskal musika zabaltzen eta musikariak 
ezagutarazten… Eresbil, egun erakunde 
publiko eredugarri bihurtua, sortzeko 
izan zuen argia eta egin zuen lana, nola-
ko enprendedorea zen. 

Horretarako kemena eta poza nondik 
zetozkion? Frantziskotar aukeran ziur 
aski. Hamalau urte zituela fraile kaputxi-

no joatea erabaki zuen, pobre eta ahulen 
laguntzaile. Irmo jarraitu dio xede horri 
bizitzako egun guztietan. Benetako ba-
rru pozaz.

Frantziskotartasuna ongi uztartzen 
zen izaera sendoarekin. Ez baitzen isil-
tzekoa eta mengeletik izpirik ere ez 
zuen: nagusi erlijiosoen aurrean edo 
bestelako agintariei hitz egiteko beti 
landu zuen libertatea. Hainbatek epelak 
entzun zituen Jose Luisen ahotik.

Mendizaletasuna ere horrekin lotzen 
zitzaion. Ez zuen Everestera igo beha-
rrik izpiritua egurasteko. Larrasa edo 
Mendaur, Ernio edo Aitxuri, Anboto edo 
Orhi ederki ezagutzen zituen. Urbasako 
bazterrak maiteen. Han artzainen kape-
llau esaten zioten. 

Ez da ulertzen horrelakorik eguno-
tan. Kapital-liberalismoaren festa ho-
nen aukera diru-gosez mugitzen direnei 
bidea erraztea da, tankera bakarreko 
enprendedoreei, aberastasuna eta etor-
kizun hobea dakartelako ustez, azpikoak 
ongi zanpatu eta egoa hanpaturik, Eve-
resteko gailurra oinkatu dutela, ilara 
txoroetan iritsita, kontatu nahi dutenei.

Hara nola pobretasunaren alde egin 
zuen enprendedore batek etorkizun ho-
bea zabaldu digun. Eta gailur ederragoe-
tara iritsi. Horretarako egoak ez, hegoak 
behar ditugu. 

Pablo Ibarri egindako hirugarren 
epaiketak hemengo irrati eta te-
lebistetako informatiboen minutu 

ugari bete zuen bere sasoian. Duela gu-
txi atzera ere agertu da lerroburuetan 
Ibarren auzia. Apirilean erruduntzat 
jo ostean, ordukoan epaia eman behar 
zuten: heriotza zigorra ala bizi osora-
ko kartzelaldia. Hil ez zezaten semeek, 
emazteak, familiakoek berba egin zuten 
bere alde. Ona dela esateko, ezinbeste-
ko pertsona dela euren bizitzetan. Hel-
burua epaimahaikideen bihotza samur-
tzea zen, nahikoa zelako haietako bakar 
batek hilketa legalaren kontra bozka-

tzea pena hori ez ezartzeko. Errukiaren 
estrategia, alegia. Funtzionatu die, eta 
poztekoa da.

Baina zer gertatuko zatekeen Ibarrek 
familiarik izan ez balu? Ez zituzkeen juz-
gatzen zutenen bihotzak bigunduko? 
Pena ematea ezinbestekoa izan behar 
ote da justizia egin dadin? Errukian oi-
narrituta dagoen zuzenbidea zuzena da?

Kontua da gizarte-sistema osoa ere 
halakoa dela. Karitateak ere gupidan du 
oinarri, urrikalduz gero, laguntza erra-
zago ematen da, telebistako GKEen ira-
garkiak ikustea besterik ez dago. Eta 
hori ez da justua, lastima! 


